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ELŐSZÓ

Immár tizenkét éve annak, hogy a Pszichológia pedagógusoknak első kiadása megjelent. 
Azóta hatalmas utat tett meg a pszichológia tudománya és a magyar tanárképzés is.

A tanári pálya – természetéből adódóan – az oktatás mellett a lelki jelenségek keze-
lését is követelményként állítja művelői elé. Számos kötet, tanulmány jelent meg a ne-
velés és az iskolai nevelés témakörében az utóbbi években. Ez a könyv abból az igényből 
született, hogy a pszichológia tudományának minden olyan területét érintse, amelynek 
lényeges pedagógiai, nevelés-lélektani és oktatási vonatkozása van. Az elmúlt évek során 
számos visszajelzés érkezett a kötet szerkesztőihez, amelyben gyakorló tanárok arról szá-
moltak be, hogy mindennapi munkájuk során hasznos olvasmánynak, igazi gyakorlati 
kézikönyvnek érezték a Pszichológia pedagógusoknak tankönyvet. Másrészt az eltelt idő 
alatt jelentősen nőtt azoknak a témaköröknek a száma, amelyek közvetlenül is hasznosít-
hatóak a pedagóguspályán. Ezért határoztuk el a könyv bővített és jelentősen átdolgozott 
kiadásának elkészítését. Amellett, hogy megtartottuk a bevált fejezeteket, újabb ered-
ményekkel bővítve azokat, kiegészítettük a tartalmat azokkal a témakörökkel, amelyeket 
sikerrel alkalmaztuk az elmúlt években a tanári felkészítés és tanártovábbképzés során.

Jelen könyv célja már nem csupán a pszichológia törzsanyagának összefoglalása, pe-
dagógusjelöltek és pedagógusok számára használható, a gyakorlattal szorosan összefüggő 
ismeretek csokorba kötése, hanem egy olyan kézikönyv létrehozása, amelyben az olvasó az 
iskolai helyzetek megoldásához is segítséget kap. A szerzők szándéka szerint e kéziköny-
vet haszonnal forgathatják az egyetemi tanárképzésben, tanító- és óvóképzésben részt vevő 
hallgatók, gyakorló tanárok és szülők egyaránt. Örömmel tapasztaltuk azonban, hogy más 
segítő szakmák képzési anyagában is hasznosnak bizonyult az elmúlt években.

Az itt tárgyalt témakörök a pedagógusképzés széles körben oktatott pszichológiai isme-
retanyagát és a legújabban a tanárképzésbe beemelt kérdésköröket egyaránt bemutatják. 
A témák sorba rendezése nem a tudományterületek klasszikus felosztási rendje szerint tör-
tént, hanem a tanárképzés sajátos szükségleteiből kiinduló tartalmi struktúrát követ. A há-
rom kötet egymásra épül, de külön-külön is használhatóak, mint ahogy az egyes fejezetek 
is önállóan értelmezhetők, felhasználhatók konkrét gyakorlati problémák megoldásához, 
pszichológiai jelenségek hátterének, működésének jobb megértéséhez. Az első kötetben a 
fejlődéspszichológiával és a tanulással kapcsolatban levő kérdésköröket tárgyaljuk. A má-
sodik kötetben a személyiségelméleteket és a személyiség jellemzőit mutatjuk be, és a ta-
nári gyakorlat számára fontos szociálpszichológiai, pedagógiai pszichológiai kérdéseket 
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tárgyaljuk.  Végezetül a harmadik kötetben  bemutatjuk az egészségpszichológia és klinikai 
pszichológia megközelítését és tágabb kontextusba is helyezzük a nevelés és oktatás kérdés-
köreit, érintünk szociológiai és kulturális összefüggéseket is. Minden témakörnél kitérünk 
a fejlődés-lélektani vonatkozásokra, a jelentkező nehézségek okaira és a megoldáskeresés 
szempontjaira, a problémakezelés lehetséges útjaira. Törekedtünk arra, hogy minden fon-
tos elméletet, jelenséget valamilyen konkrét iskolai, óvodai példával szemléltessünk. A tan-
anyag kiválasztásánál arra helyeztük a hangsúlyt, hogy olyan területeket tárgyaljunk részle-
tesen, amelyeknek van nyomon követhető összefüggése a gyakorlati élettel, az intézményes 
nevelés során felmerülő valós problémákkal. Ezzel együtt igyekeztünk az egyes jelenségeket 
többféle nézőpontból vizsgálni és a sokoldalú megközelítés folyamatos szem előtt tartásával 
rámutatni arra, hogy nincsenek kész „receptek” a problémás pedagógiai helyzetek megoldá-
sához. A könyvben tárgyalt példák és esetek segíthetnek a tanároknak saját valós helyzeteik 
mélyebb megértésében, támpontokat nyújtanak a helyzetek jobb áttekintéséhez, a lényeges 
pszichológiai szempontok kiemeléséhez és a konkrét helyzetekben rejlő általános törvény-
szerűségek felismeréséhez. Célunk a közös fogalomkészlet alakítása is az egyes esetek meg-
beszéléséhez és szakszerű elemzéséhez. Ezt segíti a könyv végén összegyűjtött fogalomtár. 

A közoktatás és az általános tankötelezettség olyan problémákat vet fel nap mint nap 
a pedagógiában, amelyeknek megoldása magas szintű szakmai tudást, háttér-információ-
kat igényel. Ilyen például az eltérő képességű és szociális helyzetű gyerekek nevelése, a 
valamilyen fogyatékossággal vagy eltérő fejlődési ütemmel integráltan tanuló gyerekek 
problémái. Ugyancsak figyelmet érdemel a koedukáció kérdése, ami a nemi különbsé-
gekkel összefüggő számtalan megoldandó helyzetet hoz létre. Ennek megfelelően, köny-
vünkben a klasszikus pszichológiai alapkérdések mellett kitérünk e jelenségek pszicholó-
giai vonatkozásaira is. Hasonlóképpen foglalkozunk a pedagógusok mint csoport, mint 
társadalmi réteg, mint szerephordozó problémáival. Nem kerüljük meg a tanári tekintély 
és hatalom, valamint a szexualitás kényes kérdéseit sem. Külön fejezeteket szentelünk a 
tehetséges és/vagy „problémás” gyerekek nevelését érintő pszichológiai ismereteknek.

Az egyes területek bemutatásakor kitérünk olyan, a pszichológia területén belül is 
új szempontokra, amelyek az evolúciós megközelítést érintik. Emellett felvillantunk pe-
dagógiai, gyógypedagógiai, klinikai pszichológiai és szociológiai ismereteket és tovább-
lépési lehetőségeket is. E határterületekre való kitekintést ajánlott szakirodalmak felsoro-
lásával is segítjük.

Céljaink szerint kézikönyvünk érthető stílusban hasznos ismereteket tár az olvasó elé, 
és a szerzők és szerkesztők szándékainak megfelelően hozzájárul a hazai pedagóguskép-
zés fejlesztéséhez, valamint a gyakorló pedagógusok ismereteinek bővüléséhez, a pszi-
chológiai szemlélet formálásához.

Mint az első kiadásnál, most is örömmel vesszük, ha az olvasók megosztják velünk ta-
pasztalataikat, amelyeket a könyv olvasása és használata során szereztek. Gondolataikat, 
javaslataikat a következő e-mail címeken várjuk: kollar.katalin@ppk.elte.hu, eva.szabo@
psy.u-szeged.hu

A könyv szerkesztői:
N. Kollár Katalin és Szabó Éva
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A pszichológia az ember jellemzőivel és viselkedésének sajátosságaival fog-
lalkozik, s ezért régóta széles körű érdeklődés övezi. Megállapításainak egy 
része olyan mértékben a közgondolkodás részévé vált, hogy ma már fel sem 
merül bennünk, hogy gondolkodhatnánk másként is. Ilyen, a pszichológia te-
rületéről származó gondolat, hogy a kisgyermekkori megrázó, fájdalmas ese-
mények meghatározóak lehetnek a személyiség alakulására, és a felnőttkori 
pszichés zavarok vagy környezettel való konfliktusok megértéséhez a személy 

 n BEVEZETÉS
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 n MIÓTA TUDOMÁNY A PSZICHOLÓGIA?

Régen rossz, ha azt kell bizonyítani, hogy valami „tudomány”. A pszichológia esete azon-
ban kissé speciális, mert olyan jelenségekkel foglalkozik, amelyek mindnyájunk számára 
fontosak, és amelyekkel kapcsolatban egy életen át gyűjtjük a tapasztalatokat. Olyan kér-
désekkel, mint az emberismeret, a társas helyzetek kezelése és az önismeret. Ezekben a 
témákban – kérve vagy kéretlenül – egymást is jó tanácsokkal látjuk el. Így a filozófiától 
a pedagógiai gyakorlaton át a szépirodalomig sokféle megfigyelés, elmélet és gyakorlati 
megoldás született. De vajon szükség van-e egy külön tudományra – a pszichológiára – 
ahhoz, hogy reálisan lássuk a körülöttünk és bennünk zajló történéseket? Mást, többet 
vagy biztosabbat tud-e mondani a pszichológia a minket nap mint nap foglalkoztató je-
lenségekről?

Tegyünk egy kis próbát! Döntsük el a következő állításokról, hogy igazak-e vagy nem!

1. Két tárgyról könnyen meg tudjuk állapítani, hogy azonos színű-e, legyen az akár egy falevél 
vagy egy szamár szőre. I N

2. A pénzérmék nagyságát a gazdag és a szegény gyerekek különbözőképpen ítélik meg. I N
3. Ha egy egyetemi előadóról úgy tudjuk, hogy egyetemi tanár, akkor magasabbnak gondoljuk, 

mint ha úgy tudjuk, hogy csak adjunktus. I N

4. Az egypetéjű ikrek szokásai és életstílusa csak abban az esetben lesz nagyon hasonló, ha 
együtt nevelkednek. I N

5. Ha két áru közül az egyiket megvásároljuk, akkor a vásárlás után a nem választott tárgyról 
rosszabb lesz a véleményünk. I N

6. Ha valaki akaratán kívül tesz nekünk szívességet, akkor szimpatikusabbá válik a szemünkben. I N
7. Jobban kedveljük a hozzánk közelebb lakókat, mint a többi embert. I N
8. Ha valaki nagy kárt okoz egy balesetnél, akkor jobban hibáztatjuk érte, mint ha megússza 

egy kis koccanással. I N

9. Egy orvos utasításának a legtöbb ápolónő akkor is engedelmeskedne, ha az előírásokkal szö-
gesen ellentétes utasítást adna. I N

10. Az ilyen típusú tesztek kitöltésénél a legtöbb ember azon gondolkozik, hogy mi az „átverés” 
benne, hogy lehet túljárni a tesztkészítő eszén. I N

élettörténete támpontokat nyújt, vagy hogy a gyomorfekély általában stressz 
hatására alakul ki.

A pszichológia által feltárt összefüggésekről gyakran közvetlen hétköznapi 
tapasztalataink is vannak. Eltér-e, és ahol igen, ott miért különbözik a min-
dennapi és tudományos emberismeret? Egységes-e a pszichológia szemléle-
te? Milyen emberkép húzódik meg a pszichológiai megközelítések mögött? 
Milyen alapon fogadunk el tényként egy összefüggést a pszichés jelenségek-
kel kapcsolatban? Tévednek-e, s ha igen, mennyire, a tesztek? Ebben a feje-
zetben ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk.
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Bizonyára több kérdésre sikerült helyes választ adni. (A helyes válaszok: N, I, I, N, I, I, I, 
I, I, I.) Ebben a kis próbában nem csupán az az érdekes, hogy ki tudjuk-e találni, mi igaz 
és mi hamis, hanem sokkal inkább az, hogy mi a helyes válaszok magyarázata. A hétköz-
napi és pszichológiai gondolkozásmód közt nem elsősorban a tények ismeretében talá-
lunk különbségeket – bár itt igyekeztünk meglepő eredményeket összegyűjteni –, hanem 
abban, hogy hogyan bizonyítjuk be ezek igaz voltát.

Régi elméletek új köntösben

A pszichológia kérdéskörébe tartozó problémák nagyon régóta foglalkoztatják az embe-
reket, már az ókori görög filozófusok és természettudósok megfogalmaztak gondolatokat 
az emberi természettel kapcsolatban – és nem is érdekteleneket! A legérdekesebb ezek 
közül a Hippokratész és Galénosz nevéhez kötődő típustan. Az általuk leírt négy típus az 
olvasó számára is valószínűleg ismerős: szangvinikus, kolerikus, flegmatikus és melanko-
likus. Ez a típustan azért különösen figyelemreméltó, mert a megfigyelések alapján leírt 
négy típus megfeleltethető a személyiségvonások vizsgálatán alapuló modern felfogás-
nak. A négy típus a kiegyensúlyozatlan-kiegyensúlyozott és extravertált-introvertált di-
menzió mentén helyezhető el (lásd részletesen a 9. és 17. fejezetben). A szangvinikus az 
extravertált-kiegyensúlyozott, a kolerikus az extravertált-kiegyensúlyozatlan, a flegmati-
kus az introvertált-kiegyensúlyozott és a melankolikus az introvertált-kiegyensúlyozatlan 
típusnak felel meg.

1.1. KÉP  Sokféle úton  
el lehet jutni a célhoz
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A kísérleti pszichológia kezdetei

A pszichológia történetében a mérföldkövet kétségtelenül a kísérleti pszichológia létre-
jötte jelentette. Az első kísérleti laboratóriumot 1879-ben alapította Wundt Lipcsében. 
A napjainkban az „általános” pszichológiához sorolt témakörök álltak kezdetben az ér-
deklődés középpontjában, az észlelés sajátosságait, a figyelmet, a memória működését 
tanulmányozták kísérleti módszerekkel.

Az egyik máig nevezetes eredmény, ami ehhez a vizsgálati irányhoz kötődik, a We-
ber–Fechner-törvény, ami azt mondja ki, hogy az ingerek számunkra érzékelhető változá-
sa az inger intenzitásától függ, mégpedig a kettő egyenes arányban áll egymással: 

ΔS  
S  = k.

Minél hangosabb például egy szöveg, annál nagyobb intenzitásbeli változás szükséges 
ahhoz, hogy a halkulást vagy hangosodást észleljük. Képzeljük el, hogy az az osztály, ahol 
tanítunk, nem éppen a legfegyelmezettebb. A diákok beszélgetnek, zajonganak. A tanár 

1.1. ÁBRA   
Hippokratész 
vérmérsékleti 
típusainak ábrázolása.  
Magunk is könnyen 
azonosíthatjuk  
a négy típust  
(Allport 1980, 53.)
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pedig, hogy a hangja hallatszódjon, hangosabban kezd beszélni. Ennek általában az lesz a 
következménye, hogy a diákok is egy kicsit hangosabbakká válnak. Ez újabb hangerőfo-
kozást vált ki a tanárból, de most már a Weber–Fechner-törvénynek megfelelően egy ki-
csit nagyobb ingerváltozás kell ahhoz, hogy a beszéde hangosabbnak tűnjön. Ily módon 
azután, ha nem vigyázunk, a végén teljes lesz a hangzavar. A tanulság ebből a példából 
annyi, hogy a hangerő változása visszafelé is működik: ha halkítjuk a hangunkat, akkor a 
diákok csendesebb magatartása is elérhető. Természetesen ehhez még sok egyéb feltétel 
is szükséges, de ezekről később lesz szó.

Erre a korai kísérletezésre jellemző volt az önmegfigyelés, más szóval az introspekció. 
A kísérletezők önmagukon figyelték meg a pszichés működéseket, aminek több előnye 
volt. Egyrészt a méréseket bármikor meg lehetett ismételni, másrészt – és főként ezért 
tűnt előnyösnek a módszer – közvetlenül tapasztalni tudták a kísérlet közben átélt érzel-
meket, gondolatokat, emlékeket. Csak egy alapvető nehézség volt, hogy annak ellenére, 
hogy a laboratóriumi mérések az általános emberi pszichés működést akarták feltárni, 
óriási eltéréseket tapasztaltak a különböző kísérletezők. Erre a problémára mintegy vá-
laszként jött létre az első iskolát teremtő megközelítés, a behaviorizmus, ami az objektí-
ven vizsgálható jelenségek kutatását tűzte a zászlajára.

 n A PSZICHOLÓGIA NAGY ISKOLÁI ÉS MEGKÖZELÍTÉSI IRÁNYAI

Mind a kutatás irányát és módszereit, mind a pszichoterápia által alkalmazott eljárásokat 
alapvetően meghatározza az az emberkép, amellyel a szakember dolgozik. A pszichológia 
nagy iskolái abban különböznek egymástól, hogy alapvetően mit feltételeznek az ember 
működési jellemzőiről és a vizsgálódás lehetőségeiről, a célravezető módszerekről.

Behaviorizmus

A 20. század elejétől meghatározó jelentőségű irányzat a behaviorizmus, mely, mint a nevé-
ből is látszik, a viselkedés vizsgálatát tűzte ki célul, és nem kívánt a viselkedés mögött álló 
„lelki folyamatokkal” foglalkozni. Az első pillanatban radikálisnak és redukcionalistának 
tűnő megközelítésmód jelentőségét akkor érthetjük meg igazán, ha figyelembe vesszük, 
hogy a behaviorizmus a korábban, a kísérleti pszichológia kibontakozásakor széles körben 
alkalmazott introspekció módszerének kritikájaként jelent meg (Pléh 1992). Az introspek-
ció esetén a személyek által a kísérleti helyzetben átélt szubjektív élmények elemzéséből 
próbáltak következtetéseket levonni – sőt a szubjektivitás nem csupán ebből származott, 
hanem abból is, hogy a kísérleteket a kutatók gyakran önmagukon végezték. Ezek a kísér-
letek önmagukban eléggé „semlegesek” voltak, mint pl. Ebbinghaus kísérletei, aki több 
száz elemből álló szólistákat tanult meg, és ennek sajátosságait tanulmányozta. Azonban 
könnyű belátni, hogy egy ilyen helyzetben a kísérletvezető elvárásai könnyűszerrel gyako-
rolhatnak hatást az eredményekre. A behaviorizmus képviselői ezzel szemben az objektí-
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ven mérhető pszichés jellemzőkkel kívántak foglalkozni, ezért a környezet ingerei és az em-
beri viselkedés közti összefüggéseket vizsgálták. Úgy vélték, hogy helyesebb az embert 
mint egy „zárt dobozt” (black box / sötét doboz) tekinteni és azt vizsgálni, hogy az adott 
környezeti ingerek milyen válaszokat váltanak ki. Szisztematikus kísérleti elrendezéseket 
dolgoztak ki, melyekben az ingerek egyetlen paraméterének változásait tudták tesztelni. 
Az irányzat két máig ható és valóban jelentős szemponttal járult hozzá a mai pszichológiai 
tudásunkhoz. Az egyik a szigorúan kidolgozott kísérletezés módszertana, a másik az az 
óriási felhalmozott tudásmennyiség, ami ezeknek a kutatásoknak az eredménye. A klasszi-
kus és operáns kondicionálás, az utánzás, az emlékezet, de még a szociálpszichológia szá-
mos eredménye is a behaviorista megközelítésű kutatásokból ered. Ennek a könyvnek 
szinte nincs olyan fejezete, amelyben ne támaszkodnánk ezekre a kutatási eredményekre.

A  behaviorizmus nem csupán módszer, hanem bizonyos fokig emberkép is (Pléh 
2000). Skinner, akit az irányzat atyjaként tartanak számon, nem kevesebbet állít, mint 
hogy a környezeti ingerek optimális szabályozása elvezet a gyermekek egészséges sze-
mélyiségformálásához. A helyes viselkedést megerősítő jutalmak és a helytelen viselke-
déseket követő következetes és megfelelő mértékű (minimálisan elégséges) büntetések 
elvezetnek ahhoz, hogy a személy viselkedése megfelelő legyen. Skinner szerint a jutal-
mazást kell elsősorban alkalmazni. A gyermekek helyes viselkedését meg kell erősíteni, és 
ezzel csökkenthető az erőszak, a helytelen viselkedések büntetése a káros mellékhatások 
miatt (pl. a félelem generalizációja – lásd 12. fejezet) kerülendő, és nagyrészt el is kerül-
hető (Pléh 2000).

Az inger → viselkedéses válasz → megerősítés → viselkedés rögzülése elvre tanulási és terá-
piás módszer is épül. A legszembetűnőbb iskolai felhasználása a programozott oktatás. 
Ugyancsak ezeken az elveken nyugszik a viselkedésterápia, amely hatékonyan képes ke-
zelni a pszichés problémák jelentős körét, a fóbiáktól a figyelmi zavaron át a szexuális 
problémákig.

Pszichoanalízis

Az 1920-as években a klinikai pszichológiai tapasztalatok alapján bontakozott ki Sig-
mund Freud elmélete, a pszichoanalízis. Ez a kultúrtörténeti szempontból is nagy hatású 
elmélet azt a területet tartja vizsgálata tárgyának, amelyet a behaviorizmus mint objektív 
módszerekkel nehezen vizsgálhatót mintegy zárójelbe tett. A  tudat, sőt ennél tovább-
ment, és a tudat számára nem hozzáférhető, a tudatalatti vizsgálatát tűzte ki célul.

Freud személyiségelméletét a 18. fejezetben tárgyaljuk részletesen, itt csak a meg-
közelítésmód sajátosságaira térünk ki. Freud elképzelése szerint az ember pszichés mű-
ködését alapvetően az ösztönkésztetések határozzák meg. A szexuális késztetés, vagyis a 
libidó születésünktől fogva a fejlődést meghatározó pszichés energia, mely az ösztönén 
sajátossága. Az ösztönén az örömelv kielégítésére törekszik, ami a társadalmi szabályok 
korlátaiba ütközik. A  fejlődés során az egészséges személyiség megtanulja hatékonyan 
összeegyeztetni az ösztönkésztetéseket a társadalmi elvárásokkal.



1. A PSZICHOLÓGIA NÉ ZŐPONTJAI, IR ÁNY Z ATAI ÉS MÓDSZEREI   n 25

Freud elméletét pszichoterápiás tapasztalataira alapozta. Az általa kidolgozott és szé-
les körben elterjedt módszer a pszichoanalízis. Freud a pszichés problémákat a páciens 
korábbi élettörténetének tulajdonítja. A terápia ezeknek a traumatikus eseményeknek a 
feltárását és újrafeldolgozását szolgálja. A feldolgozhatatlan élmények káros hatásai ellen 
a szervezet úgy védekezik, hogy ezeket elhárítja, így a tudattalanba kerülnek, és aktuáli-
san a személy számára sem hozzáférhetőek. Ezek a tudat alatti tartalmak kerülő úton nyil-
vánulnak meg, álmok, elszólások, tévesztések formájában, és megfelelő módszerekkel fel-
tárhatók. Ezek a Freud által kidolgozott eljárások a szabad asszociáció, az álomelemzés és 
a feltáró terápia.

A pszichoanalízis elméletének központi gondolata a gyermekkori fejlődés, elsősor-
ban a traumatikus események személyiségfejlődésben játszott meghatározó szerepe, me-
lyet a bevezetőben mint a közgondolkodásba szervesen beépült nézetet emlegettünk.

A  pszichoanalízist Freud hisztériás betegeknél alkalmazta először. Olyan betege-
ket kezelt sikerrel, akiknél a hagyományos orvosi eljárások nem vezettek eredményre. 
A klasszikus analitikus pszichoterápiából számos ma használt analitikusan orientált terá-
pia fejlődött ki, és a pszichés problémák széles körében alkalmazzák eredményesen.

Freud nézeteit a követői nemcsak a pszichoterápiás eljárások, hanem a személyiség-
elmélet terén is továbbfejlesztették. Ezek közül Erikson fejlődéselméletét ismertetjük 
a 7.  fejezetben, valamint Adler motivációval kapcsolatos elképzelését a 10. fejezetben.

Kognitív pszichológia

A tudat működésének vizsgálatát a kísérleti pszichológia területén a kognitív pszicho-
lógia állította a vizsgálatok középpontjába. Az ingerek és a viselkedés vizsgálata nem ad 
magyarázatot olyan esetekben, amikor ugyanarra a környezeti ingerre eltérően rea-
gálunk.

Tegyük fel, hogy óra előtt elénk áll az egyik tanítványunk azzal, hogy a két hete fel-
adott kötelező olvasmányt nem tudta elolvasni. Ha ez a tanuló a szomszédunkban 
lakik, és az ablakunkból láttuk az elmúlt hét minden napján, hogy órák hosszat foci-
zik a parkban, és tudjuk róla, hogy jó képességű gyerek, aki sorozatosan nem készít 
leckét, egészen másként fogunk vele bánni, mint egy olyan tanulóval, akiről tudjuk, 
hogy édesanyja váratlanul kórházba került két hete, és azóta neki kell két kisebb test-
vérére vigyázni. Az egyik esetben feltételezzük, hogy lustaság a mulasztás oka, a má-
sodik esetben viszont a mulasztást a nehéz, érzelmileg is megterhelő helyzettel ma-
gyarázzuk, és elnézőbbek leszünk.

A kognitív pszichológia azokkal a jelenségekkel foglalkozik, amelyek a környezeti ingerek 
és a viselkedés között találhatóak: az észlelés, gondolkodás, érzelmi viszonyulás, attitű-
dök stb. kérdéseivel. Olyan jelenségekkel foglalkozik tehát, amelyeket a pszichológia kez-
detben az introspekcióval közelített meg. A  kognitív pszichológiai irány azonban nem 
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visszalépés a behaviorizmushoz képest, mert felhasználja azokat a szigorú módszertani 
elveket, amelyeket a behaviorista kutatók kidolgoztak. Ezek segítségével válaszolja meg 
azt a kérdést, hogy milyen jellemzői vannak a mentális folyamatoknak, hogyan befolyá-
solja a jelentés az információfelvételt, a feldolgozást és a viselkedés irányítását.

A pszichológia bizonyos kérdései természetüknél fogva kognitívak. Piaget gondolko-
dásfejlődés-elmélete, a társas megismerés, a véleményformálás, az attitűd, az emlékezet 
szerveződése közvetlenül a kognitív folyamatokkal foglalkozik, és az ezekkel kapcsolatos 
ismereteink a kognitív pszichológia most is tartó virágzásának köszönhetőek.

Erre a megközelítésre is épül terápiás irányzat, a kognitív viselkedésterápia. Ez a mód-
szer arra a kísérletekkel is alátámasztott alapelvre épül, hogy a viselkedésünket, dönté-
seinket, de még az eseményekhez tartozó érzelmeinket is befolyásolja az, ahogyan az 
adott eseményeket értelmezzük. Ezért a viselkedés megváltoztatásához az események át-
értékelésére van szükség. Az előző példát folytatva, ha a házi feladatot nem készítő gyerek 
úgy gondolja, hogy teljesen felesleges leckét készítenie, mert úgysem fog jól teljesíteni, 
sorozatos kudarcok miatt nem hiszi, hogy képes lenne sikereket elérni, akkor a megoldás 
kulcsa ennek a téves hiedelemnek a megváltoztatása. 

Humanisztikus pszichológia

Ha pontosak akarunk lenni, akkor a fenomenológiai megközelítést kell megneveznünk 
mint markáns megközelítési irányt, melynek egyik példája a humanisztikus pszichológia. 
Azért emeljük ki ebből az irányzatból mégis a humanisztikus pszichológiát, mert ennek a 
megközelítésnek a nevelés és az iskolai gyakorlat számára is fontos tanulságai vannak.

A humanisztikus pszichológia két gondolatkörből merít: a fenomenológiából és a po-
zitív (humanisztikus) emberképből. 

A fenomenológiai nézőpont szerint az emberi természetet és gondolkodásmódot akkor 
ismerhetjük meg reálisan, ha abból indulunk ki, hogy az egyén számára milyen informá-
ciókat hordoz az őt körülvevő világ. Ez a nézőpont a szubjektív tapasztalatokat állítja a 
vizsgálódás középpontjába, és a személy által átélt, egyedi élményeket kívánja megragadni.

A humanisztikus pszichológia három jeles képviselőjének nézeteivel találkozhatunk a 
következő fejezetekben: Carl Rogers elméletét a 18. és 28. fejezetben, Maslow modelljét 
a 10. fejezetben, Allport egyes gondolatait a 7. és a 10. fejezetben tárgyaljuk részletesen.

Most példaként Rogers elképzelésein keresztül szemléltetjük az említett két jellegze-
tességet.

Rogers az egyén szubjektív nézőpontját oly mértékig hangsúlyozza, hogy a személy 
helyzetének megértéséhez egyedül a saját nézőpontját tartja informatívnak. Ahhoz, hogy 
megértsük valakinek az érzelmeit, problémáit, viselkedését, az ő szemüvegén keresztül 
kell látnunk a világot, és nem tudjuk – még terapeutaként sem – megítélni helyette, hogy 
hogyan tud hatékonyan bánni a környezetével, hogyan tudja a problémáit megoldani. 
Ezért a terapeuta feladata a kliens támogatása, olyan elfogadó légkör megteremtése, 
amelyben a személy képes saját magát objektíven szemlélni és a problémáit megolda-
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ni. Így jutunk el a másik alapvető gondolathoz, a humanisztikus emberképhez, amely a 
személyt önfejlődésre képesnek tartja. Úgy véli, hogy ha a személy igényei kielégülnek, 
biztonságban, szerető légkörben él, akkor képes önmaga elfogadására, és önmaga meg-
valósítására törekszik. Rogers ezekből az alapelvekből kiindulva a pszichoterapeuta szá-
mára három alapelvet fogalmaz meg, mint a hatékony segítés feltételeit: az empátiát, a 
kongruenciát és a feltétel nélküli elfogadást. Az empátia, mint a másik érzelmi állapotába 
és gondolkodásába való belehelyezkedésnek a képessége a szubjektív nézőpont hangsú-
lyozásából egyenesen következik, a másik két alapelvet azonban érdemes egy kissé indo-
kolni. A kongruencia ebben az esetben azt jelenti, hogy a terapeuta viselkedése, szóbeli és 
nem verbális kommunikációja összhangban van az érzelmeivel és gondolkodásmódjával, 
vagyis Rogers azt a radikálisan újszerű felfogást fogalmazza meg, hogy a segítő helyzet-
ben a pszichológus legyen természetesen viselkedő és egyenrangú partnere a kliensének. 
Az elfogadás szükséges feltétele annak, hogy a személy képes legyen megvalósítani a ben-
ne rejlő lehetőségeket. Ha úgy érezzük, hogy bárhogyan is viselkedtünk, a környezetünk 
bízik bennünk és értékes embernek tart, akkor egészségesebben tudunk viselkedni. Míg 
ha a környezet kritizál és büntet, az védekezésre késztet mindnyájunkat. Az elfogadás a 
humanisztikus pszichológia szemléletében nem azt jelenti, hogy bárki elkövethet bármi 
rosszat, és a környezetének el kell fogadnia a másikat olyannak, amilyen, ha házsártos, 
hisztis vagy magának való, hanem azt, hogy elfogadjuk, a másik azért viselkedik így, mert 
a jelen pszichés állapotában nem képes másra, többre, és segítjük a másikat jobb pszi-
chés állapotba kerülni. Ehhez az eszköz az elfogadás, az, hogy a másik érzi a szeretetünket, 
a pozitív odafordulásunkat akkor is, amikor „nehéz emberként” viselkedünk. Ennek az el-
fogadásnak, és annak a nyílt kommunikációnak – például, ha elmondjuk, miért esik rosszul 
az állandó kritikája felénk is, mint mindenki felé (házsártos) – az lesz az eredménye, hogy a 
másik elkezd fejlődni. Tehát éppen az elfogadás eredményezi azt, hogy változni fog.

Biológiai megközelítés

A biológiai megközelítés azt vizsgálja, hogy a pszichés jelenségek hátterében milyen fizio-
lógiai történések húzódnak meg.

A biológiai nézőpont egyszerre kutatási módszer és szemléletmód, ugyanakkor nem 
zárja ki az eddigi megközelítéseket, csupán a pszichés jelenségek mögött álló biológiai 
determinánsokat helyezi a középpontba. Manapság úgy gondoljuk, hogy a jelenségek 
mögött álló biológiai tényezők megértése minden esetben közelebb visz a tények feltárá-
sához, de a pusztán biológiai magyarázatok inkább csak kivételes esetekben elegendőek. 
Ennek a megközelítésmódnak, és az utóbbi időkben ugrásszerű fejlődésnek indult kép-
alkotó eljárásoknak (MRI, CT) köszönhető a kognitív idegtudománynak mint önálló 
kutatási területnek a térhódítása. Ebben a megközelítésben a pszichológiai jelenségek 
idegrendszeri működési jellemzőit vizsgálják, és nem egyszerűen ezek biológiai hátterét 
kutatják, hanem az agyi folyamatok azonosítása lehetővé teszi a kognitív feldolgozás sa-
játosságainak azonosítását. Az alapkutatásokon túl olyan gyakorlati jelentőségű kérdé-
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seket is vizsgálnak, mint a diszlexia (olvasási zavar) esetén az olvasás során aktivizálódó 
agyi területek és a normál olvasási képességű emberek agyi működése közti különbségek. 
A diszlexia kérdését a 15. fejezetben részletesen tárgyaljuk.

Alaklélektan 

Az ún. nagy iskolák attól „nagyok”, hogy átfogó emberképből indulnak ki, a szemlélet-
módjukat alkalmazni próbálják a személyiség egészére. Ez akkor is figyelemre méltó vál-
lalkozás, ha egyszersmind korlátokat is jelent, például a behaviorizmus esetén, ahol a kér-
dések inger-válasz elvre való szűkítése az emberkép leegyszerűsítésével jár.

Az alaklélektan, amely a 20. század első felének meghatározó irányzata, ugyan nem 
rendelkezik ilyen emberképpel, ugyanakkor a jelenségek széles körében nyújt egységes 
magyarázóelvet, és az előző nagy irányzatokhoz hasonlóan erre is épül terápiás irányzat, 
a gestalt terápia.

Az alaklélektan az egyedi tényezők hatásaival szemben az egészlegességet hangsú-
lyozta. Kezdetben elsősorban az észlelés terén mutatták ki az összetevők egymástól való 
függését, az ingerek „egészként” való felfogását (lásd részletesen a 11. fejezetben). Leg-
markánsabb példa talán egy dallam észlelése, amit ha egy oktávval feljebb éneklünk, és 
ezért minden elemi hangja különbözik az előzőtől, akkor is ugyanannak az éneknek tart-
juk. Az alaklélektan elveit: az egészleges felfogást, a jó folytatást, a zártságot stb. nem-
csak az észlelés területén tudták igazolni, hanem a belátásos tanulás (lásd 12. fejezet) és 
a szociálpszichológia területén is. Kurt Lewin a mezőelmélet keretében azt a gondolatot 
fogalmazza meg, hogy a személyek helyzetét, indítékait és viselkedését csak annak a szo-
ciális mezőnek az elemzésével tudjuk értelmezni, amely a személyt körülveszi. Ebben a 
mezőben az egymásra ható egységek együtt magyarázzák a személy viselkedését (Lewin 
1972). Például egy diák viselkedését az iskolában azoknak az erőknek az ismeretében 
lehet értelmezni, amelyek a diákra hatnak (szülői elvárások, kortársak értékrendje, pilla-
natnyi fiziológiai állapota stb.).

A  másik alaklélektani elveken nyugvó szociálpszichológiai elképzelés Asch (1973) 
„központi vonás”-elmélete a személypercepcióval kapcsolatban. Az elképzelés szerint 
a személyek tulajdonságai nem egyforma súllyal befolyásolják az egyénről formált be-
nyomásokat. Egyes kitüntetett tulajdonságok (Asch kísérletében a melegszívű, hideg) 
ugyanis egymaguk képesek az összbenyomást hatékonyan megváltoztatni azáltal, hogy 
a személyekről kialakult benyomások egységes egésszé szerveződnek (lásd 24. fejezet).

Pozitív pszichológia

Az utóbbi húsz évben egyre markánsabban kibontakozó pszichológiai irányzat a pozitív 
pszichológia. Születését Seligman és Csíkszentmihályi programadó cikkének (Selig-
man–Csikszentmihalyi 2000) megjelenéséhez kötik. Az azóta eltelt rövid időszak alatt 
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ez a szemlélet és kutatási irány látványos fejlődést mondhat magáénak. A kiinduló gon-
dolata az, hogy az emberek erőforrásait, erősségeit érdemes tanulmányozni, hogy haté-
kony segítséget tudjunk nyújtani ahhoz, hogy az emberek minél boldogabbak legyenek 
(Oláh–Kapitány-Fövény 2012). A pozitív megközelítés már az imént tárgyalt humanisz-
tikus pszichológiának is sajátja, de míg itt a pozitivitás az ember önfejlődésébe vetett hit-
ben ragadható meg, addig a pozitív pszichológia mind kérdésfeltevésében, mind téma-
választásaiban a pszichés erőforrásokkal foglalkozik. 

Ez az irányzat is az előző megközelítések ellenpontjaként jött létre, mert a pszicholó-
giai jelenségeket – pl. a fejlődéspszichológiai vagy a kognitív jelenségeket mint a tanulás 
vagy emlékezés jellemzőit – leíró elméletektől eltekintve a pszichológia érdeklődésének 
fókuszában legtöbbször a deviáns, a normálistól eltérő jelenségek álltak. Ilyenek a szocia-
lizáció zavarai, a pszichés betegségek, de még az olyan „pozitív” témák is, mint a segítő 
viselkedés témája a szociálpszichológiai kutatásokban (lásd 22. fejezet) is azzal foglalko-
zik, hogy miért nem segítenek az emberek olyan helyzetekben, amikor segítséget kellene 
nyújtani. 

A pozitív pszichológia jellemzőit leginkább kutatott témáiban lehet megragadni. Ér-
deklődésének fókuszában olyan „pozitív” jelenségek állnak, mint a boldogság, a flow 
(áramlat élmény), a bölcsesség a szerelem vagy reziliencia. Ez utóbbi azokat a tényezőket 
jelenti, amelyek képesek megvédeni az embert attól, hogy pszichésen megterhelő környe-
zetben megbetegedjen. 

A pozitív pszichológia miközben az egyének szubjektív élményeit helyezi a vizsgá-
lódás fókuszába, szigorúan empirikus módszereket alkalmaz (Nagy–Oláh 2012). Erre 
személetes példa a boldogság kutatása, ahol például olyan kérdésekkel foglalkoznak, 
hogy a nagyobb anyagi jólét boldogabbá teszi-e az embereket, és azt állapították meg, 
hogy az anyagi jóllét növekedése egy bizonyos szint felett nem fokozza a boldogság ér-
zését (Csikszentmihalyi 1999; idézi Nagy–Oláh 2012). Seligman bevezeti a „virágzás” 
(florishing) fogalmát is, ami a boldogság összetett formája, és egyenesen a virágzás ta-
nulmányozásában nevezi meg a pozitív pszichológia tárgyát. A virágzásnak öt alapvető 
összetevője van: a pozitív érzelmek az elmélyülés, az értelem, a teljesítmény és a pozitív 
emberi kapcsolatok. Ezek mérését is célul tűzi ki (Seligman 2011).

 n A PSZICHOLÓGIA NÉZŐPONTJAI – GAZDAGSÁG VAGY 
ELLENTMONDÁS?

Miért van ennyi pszichológiai iskola? Nem lehetne-e eldönteni, kinek van igaza? A vála-
szunk határozott nem. Az elméletek mögött sokszor határozott emberkép is meghúzódik 
és előfordul, hogy eltérő következtetésekre jutnak, sőt egymással vitatkoznak is, azonban 
sok esetben nem az ellentétes véleményre érdemes figyelemmel lenni, hanem az egymást 
kiegészítő magyarázatokra.

Az embert érő ingerek és az ezekre adott válaszok közti összefüggések leírása (beha-
viorizmus) nem zárja ki az ingerek értelmezését, a korábbi tapasztalatok felhasználását 
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(kognitív pszichológia). Az ösztönök fontossága (pszichoanalízis) és az önfejlődés (hu-
manisztikus pszichológia) szintén olyan elképzelések, amelyek együtt is gazdagíthatják a 
világképünket. A többféle megközelítéssel közelebb juthatunk a tények magyarázataihoz, 
egyes esetekben egyik, máskor a másik szempont válhat meghatározó jelentőségűvé, mi-
vel ugyanazt a jelenséget a különböző elméletek más oldalról ragadják meg.

Vegyünk egy példát!

Egy ötödik osztályba járó tanuló, aki eddig jól teljesített, hirtelen rosszul kezd tanulni.
Számba vehetjük az eddigi számonkérési módszereket és megerősítési formákat, és 
rájöhetünk arra, hogy az alsós tanítónő mindennap következetesen ellenőrizte a 
házi feladatokat, a felsős tanárok pedig rábízzák a diákokra, elkészítik-e a leckét. 
A  gyerek az ellenőrzés hiányában bizonyos tárgyaknál csak az első dolgozatnál 
szembesül azzal, hogy a tudása nem elégséges. (Ez behaviorista megközelítésű ma-
gyarázat.)

Vizsgálhatjuk a családi történéseket, és kiderülhet, hogy a gyerek szülei éppen 
most váltak el, a gyermek az apját okolja a válásért. Eddig nagyon szoros volt kettőjük 
közt az érzelmi kapcsolat, és apja számára nagyon sokat jelentett az ő jó iskolai tel-
jesítménye. Nem is tudatosul benne, hogy a rossz jegyekkel bosszút áll apján az őt 
ért sérelmekért. (A tudattalan szerepét hangsúlyozó, pszichoanalitikus indíttatású 
szempont.)

Ha a tanulási módszereket vizsgáljuk, könnyen kiderülhet, hogy a negyedik osz-
tályban használt mechanikus tanulási módszerek a megnövekedett követelmények 
miatt már nem elégségesek. Ha hatékony tanulási technikákat tanítunk neki, rövide-
sen újra javul a teljesítménye. (Kognitív magyarázat.)

Az osztályban uralkodó légkör változásaira a mi példánkban szereplő gyerek érzé-
kenyebb, az alsós tanító néni elfogadó, a gyerekekkel személyesen törődő pedagógus 
volt, aki biztatta a gyerekeket a kudarcok esetén, míg most a kudarcok az önértékelé-
sét is rontják a gyereknek, aki egyre kevésbé hisz abban, hogy képes jól teljesíteni. 
(Humanisztikus nézőpontú elemzés.)

A gyereknek egészségügyi problémái vannak, az orvosi vizsgálat kideríti, hogy sú-
lyos vashiányos, ezért olyan fáradt délutánonként, hogy nem tud tanulni. (Biológia 
nézőpont.)

Amikor a gyerek segítése céljából azt mérlegeljük, hogy mik azok a tevékenysé-
gek, amelyeket szívesen végez, ahol sikerélményei vannak, és megpróbáljuk azáltal 
javítani a közérzetét, hogy örömteli tevékenységeket biztosítunk neki az iskolában, 
akkor indirekt módon segítjük a teljesítménye javulását. (Pozitív pszichológiai né-
zőpont.)

Melyik ok az igazi? Mindegyik nézőpont más-más tényezőre helyezi a hangsúlyt, 
de ha egy ilyen gyerekkel van dolgunk (akinek a példa kedvéért minden területen 
nehézségei vannak), akkor mindegyik szempontot figyelembe kell vennünk ahhoz, 
hogy segíteni tudjunk neki.



1. A PSZICHOLÓGIA NÉ ZŐPONTJAI, IR ÁNY Z ATAI ÉS MÓDSZEREI   n 31

A magyarázatok egymást kiegészítő jellege adja meg a választ arra a kérdésre is, hogy mi-
ért vannak a pszichológiának különböző nagy iskolái, és miért tárgyaljuk ezeket párhuza-
mosan. A gyakorlat számára a problémák sokoldalú megközelítése, az egymást kiegészítő 
szempontok együttes kezelése gyümölcsözőbb megoldásnak tűnik, mint egyes kiemel-
kedő szempontok hangsúlyozása. A problémák kulcsának megtalálásához sokszor egyik 
megközelítési szempont kiemelése nyújt segítséget, de a szemléleti irányok együttes fel-
használására is szükségünk lehet a mindennapi iskolai problémák kezelésében. Ezért az 
egyes témakörök tárgyalásánál is kitérünk majd részletesen a pszichoanalízis, a huma-
nisztikus pszichológia (Maslow, Rogers), a behaviorizmus által vizsgált fő kérdéskörök 
– a szociális tanuláselmélet, utánzás, instrumentális kondicionálás – ismertetésére. 
Ugyanakkor visszatérően megmutatjuk, hogy az éppen tárgyalt pszichés jelenségekben 
milyen irányzatok kínálnak hasznos magyarázatokat. A biológiai megközelítésmódra kü-
lönösen igaz az, hogy nem alternatívája, hanem kiegészítője a többi szemléleti iránynak. 
A pszichés jelenségek biológiai alapjainak érintése végighúzódik a könyv témakörein, és 
a 41. fejezetben megismerkedhetünk az evolúciós pszichológiai nézőponttal is, amely a 
biológiai megközelítés keretén belül a fajok környezethez való alkalmazkodását állítja 
a vizsgálódás középpontjába.

 n A PSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLATOK MÓDSZEREI

Megfigyelés

Az önmegfigyelés, más néven: introspekció problémáiról már szóltunk. 
Főként kisgyermekek vagy csoport megfigyelése szolgáltat értékes adatokat. Előnye, 
hogy a személyek természetes élethelyzetben vannak, és ezért a viselkedésük a minden-
napi módon zajlik, de számolni kell azzal, hogy pusztán az a tudat, hogy valaki megfigyel 
bennünket, változásokat okozhat a viselkedésben. Mindnyájunk iskolai élményei közé 
tartozik az igazgató látogatása vagy a nyílt nap a szülők számára, ahol tanár és diák egy-
aránt „soha nem szokott” módon viselkedik. Kisgyermekeket azért lehet jól megfigyelni, 
mert őket kevéssé zavarja a megfigyelő jelenléte. A megfelelési igény miatt bekövetkező 
viselkedésváltozást két módon lehet csökkenteni: egyrészt azzal, ha a megfigyeltek is úgy 
érzik, az ő érdekükben folyik a megfigyelés, másrészt, ha a megfigyelő az ismételt látoga-
tások során megszokottá válik.

A megfigyelésekkor, főként a kutatási célból végzett megfigyelések során előre meg-
határozott szempontok szerint folyik a megfigyelés. Szokásos eljárás az események videóra 
rögzítése és szempontrendszer szerinti kis lépésekre bontott elemzése is.

A  megfigyelő zavaró jelenlétét küszöböli ki a részt vevő megfigyelés, amikor a sze-
mélyről nem derül ki, hogy megfigyelő.
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Hipotézisvizsgálat 

A hipotézisvizsgálat a kutatás legizgalmasabb és legtöbb buktatót rejtő módszertani kér-
dése. Első lépésben meg kell fogalmazni egy hipotézist, majd ki kell dolgozni azt a mód-
szert, amellyel a hipotézis bizonyítható.

Egy matematikai intézetben megfigyelték például, hogy a kutatók 40 százaléka tanult 
gyerekkorában hegedülni. A kérdés az, hogy a matematikai készségek fejlődését elősegí-
ti-e a hegedülés?

Hogyan lesz ebből a sejtésből vizsgálati hipotézis? A kérdés először is az, hogy ez a 
40 százalék lényegesen nagyobb arány-e, mint a nem matematikusok hegedűtanulási ará-
nya, vagy ez pusztán a véletlen műve. Ez egyszerűen meghatározható matematikai mód-
szerekkel, azt kell csak eldöntenünk, hogy mekkora a valószínűsége annak, hogy 10 ma-
tematikus közül 4 hegedül is, ha a matematikai képességek és a hegedülés nem függnek 
össze. Ha ennek a valószínűsége 5 százalék alatt van, akkor azt mondhatjuk, hogy ez az 
eredmény szignifikáns, és megállapíthatjuk, hogy összefüggés van a két tevékenység közt.

A másik kérdés az, hogy általában a zenetanulás segíti-e a matematikai képességeket 
vagy csak a hegedülés, mivel a hegedűtanulás csak lassan vezet eredményre, ezért kitartás 
kell hozzá. A hipotézisünk tehát az, hogy összefüggés van a hegedülés és a kitartás közt.

Így már elő tudjuk állítani a vizsgálati tervet, melyben három szempontot kell egy-
mástól függetlenül vizsgálni: a zenetanulás minimum két formáját, a hegedülést és egy 
gyorsabb sikereket ígérő hangszert, például a zongorát, és keresni kell egy olyan tevé-
kenységet, ami szintén kitartást igényel, de nem zenével és nem az absztrakt gondolko-
dással kapcsolatos (tehát nem lehet például a versenysakk). Ilyen tevékenység például az 
élsport.

Most már csak két dolgunk van: egy olyan kontrollcsoportot képezni, amelynek tag-
jai se nem zenélnek, se nem sportolnak, minden kitartást fejlesztő tevékenység szem-
pontjából átlagosak, és meghatározni a mintavétel módját és a minta nagyságát. Ez újabb 
buktatókat rejt. Ezért fontos ebben a könyvben is az a kérdés, hogy a vizsgálatokat milyen 
módszerekkel, milyen kísérleti személyekkel bonyolították.

Az összefüggések mérése

A korreláció  A pszichológiai vizsgálatok gyakori kérdése, hogy két jelenség közt van-e 
ok-okozati összefüggés. Például függ-e a gyerekek iskolai sikeressége attól, hogy milyen 
hosszú ideig jártak óvodába. A választ úgy kaphatjuk meg, hogy az iskolai sikerességet 
valamilyen mutatóval mérjük, például egy tantárgytesztben elért eredménnyel, melyet 
összevetünk az óvodában eltöltött idővel. Erre szolgál a korrelációs együttható, ami azt 
határozza meg, hogy két változó milyen mértékben jár együtt. Az értéke –1 és +1 közt 
változhat. 

A 0 körüli érték azt jelzi, hogy a két változó közt nincs összefüggés, az óvoda egyálta-
lán nem befolyásolja az iskolai sikerességet.
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A –1 körüli érték azt jelenti, hogy minél nagyobb az egyik érték, annál kisebb a másik. 
Vagyis az összefüggés szoros, de az egyik szempont növekedése kifejezetten csökkenti a 
másikat. Az elemi iskolás gyerekek este kilenc óra utáni tévénézésének hossza és az al-
vási ideje negatívan korrelál, mivel az alvási időt fordítják tévénézésre. Az 1 körüli érték 
azonban ritka. Az igaz ugyan, hogy ha valaki tévét néz, akkor kevesebbet alszik, de azt is 
tudjuk, hogy nemcsak azok a gyerekek mennek későn aludni, akik tévét néznek. 

Pozitív korrelációt találunk szerencsére az óvodába járás és a gyerekek iskolakészült-
sége közt. Az összefüggés azonban nem nagyon szoros, mert ugyan az óvoda fejlesztő 
hatású, de az iskolai teljesítményt ezenkívül még számtalan tényező befolyásolja.

Az összefüggést szorosnak tartjuk, ha a korrelációs érték 0,6–1 közt van (negatív vagy 
pozitív irányban), 0,3 és 0,6 közt az összefüggés fennáll, az ennél kisebb értékeket viszont 
úgy tekinthetjük, hogy a változókat meghatározó egyéb tényezők fontosabbak, mint az 
általunk vizsgáltak. Ezek az értékek tájékoztató jellegűek, az összefüggés fennállásának 
tényleges meghatározása szintén matematikai statisztikai módszerrel történik.

A mintavétel problémái  Minden vizsgálatban elképzelhető, hogy éppen olyan vizs-
gálati személyek kerültek a mintába, akikre igaz az összefüggés, de a többségre ez nem 
áll fenn.

Vegyük az óvodai példánkat. A gyerekek iskolakészültségét segíti az óvodába járás. 
Vannak azonban olyan családok is, ahol a szülők iskolázottsága és törődése következté-
ben a gyerek legalább annyit, esetleg többet profitál abból, hogy otthon lehet a szülővel, 
mint ha óvodába járna. Ezekre a gyerekekre nem igaz az az összefüggés, hogy minél több 
időt töltenek az óvodában, annál fejlettebbek lesznek szellemileg. Vannak viszont olyan 
gyerekek is, akik számára az elhanyagoló és ingerszegény otthoni környezethez képest 
az óvoda fejlesztő hatása nagyon jelentős. Egy vizsgálatban mindig számba kell venni, 
hogy melyek a fontos háttérváltozók, és ezek tekintetében a minta nem lehet aránytalan, 
ha egy jelenséggel kapcsolatban az általános képről akarunk információt szerezni. Ennek 
biztosítására reprezentatív mintát használnak, ami azt jelenti, hogy a vizsgálati személye-
ket úgy választják ki, hogy a mért változók szempontjából fontos tényezők tekintetében 
a társadalomban jelen lévő arányok jellemezzék a mintát is. Ebben a példában az isko-
lázottsági szint ilyen változó, a szülők végzettségének meg kell felelnie az adott kultúr-
kör egészére jellemző arányoknak. A mintavétel másik lehetséges stratégiája a homogén 
csoportok összehasonlítása. Ilyenkor a fontos háttérváltozók szerinti alcsoportokat ha-
sonlítjuk össze, például azzal kapcsolatban, hogy hogyan vélekednek az óvodába járás 
hasznosságáról.

A következtetések korlátai  Ha megmérjük az iskolakészültség mértékét és az óvodába 
járás időtartamát, akkor ki tudjuk számítani, hogy van-e összefüggés az óvodába járás és 
az iskolaérettség közt. A korrelációs együttható közepes vagy magas értéke azonban egy 
kérdésre továbbra sem ad választ. Nem mond semmit arról, hogy a kapott összefüggés 
ok-okozati viszonyt jelent-e, és ha igen, akkor a két változó közül melyik okozza a másik vál-
tozását. A mi esetünkben is elképzelhető lenne (bár nincs így), hogy mind az óvodába 
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járást, mind az értelmi fejlődést a szülők iskolai végzettsége okozza, az iskolázottabb szü-
lők közül többen dolgoznak, és ezért beadják az óvodába az amúgy fejlettebb gyermekei-
ket. Ezt a tévedést ebben az esetben könnyű elkerülni, mivel Magyarországon a gyerekek 
túlnyomó többsége járt óvodába, az óvodába járás alapvetően nem a szülő foglalkozásától 
függ. De vajon a második kérdésünkre is ilyen könnyen találunk-e választ azon az alapon, 
hogy az óvodába járás okozza az iskolaérettséget. Sajnos nem! Nem zárhatjuk ki egy kor-
relációs vizsgálat során azt a lehetőséget, hogy a szülő az alapján dönt a gyerek óvodába 
íratásáról, hogy az értelmi fejlettsége alapján várhatóan jól fogja magát érezni az óvodá-
ban, várhatóan beilleszkedik-e stb. Vagyis a fejlettebb gyerekeket hamarabb elküldik eset-
leg óvodába, ezért hosszabb ideig is járnak oda.

Csoportok összehasonlítása  Az óvodába járás hatását az iskolai teljesítmény alakulá-
sára úgy tudjuk kimutatni, ha összehasonlítjuk azoknak a gyermekeknek a teljesítményét, 
akik jártak óvodába, azokkal, akik ezalatt otthon nevelkedtek. Ha azonos családi hátterű 
és azonos értelmi képességű gyerekeket sikerül találnunk, akik csak az óvodába járásban 
különböznek, akkor már biztosak lehetünk abban, hogy az óvoda „felelős” az eltérésért. 
A két csoport közti különbség kimutatására szolgál a „t-próba”, amely a két csoport átlag-
értékeit hasonlítja össze. Ezt az összehasonlítást megtehetjük kettőnél több csoport ese-
tén is. Például az óvodába járás mellett azt is vizsgálni akarjuk, hogy a fiúk és lányok közt 
van-e különbség, így a kettő hatását egyszerre vizsgálhatjuk.

Természetesen ezeknek a módszereknek a használata a kutatók feladata, mégis fontos 
kissé belelátni a pszichológiai módszerek műhelytitkaiba ahhoz, hogy a vizsgálati ered-
mények jelentőségét meg tudjuk ítélni. Az egyes témák tárgyalása során számos kutatási 
eredményről fogunk olvasni, ezeknek az érvényességi köre nagyban függ a vizsgált minta 
jellemzőitől.

Végeztek például az 1970-es évek elején egy vizsgálatot egy budapesti XV. kerüle-
ti iskolában (Ladányi–Csanádi 1983), ahol a kutatók azt az eredményt kapták, hogy a 
napközis osztályok tanulmányi teljesítménye alatta marad a „hazamenős” osztályokénak. 
Ahhoz, hogy ezt az eredményt helyesen értelmezzük, látnunk kell, hogy az eredmények 
hátterében a napközibe járó gyerekek alacsonyabb szocioökonómiai sztátusza állt. Ezt a 
különbséget a családok életmódjának változása miatt ma már valószínűleg nem mutatnák 
ki a vizsgálatok.

A kísérletek előnyei és buktatói

A kísérletek előnye, hogy egyetlen számunkra fontos változó kivételével a laboratóriumi 
körülmények miatt minden más körülmény állandó marad. Az eredmények megismétel-
hetőek, és a változót befolyásoló körülményeket egyesével tudjuk változtatni. A pszicho-
lógiai tudás jelentős része ezekből a laboratóriumi kísérletekből származik. Hátránya 
ugyancsak a mesterségességéből fakad. Ki kell védeni azt, hogy a vizsgálati személyek 
annak érdekében, hogy megfeleljenek a kísérletvezető elvárásainak vagy hogy jó színben 
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tűnjenek fel, másképp viselkednek, mint ahogy az életben tennék. Ezt szolgálják az egyre 
finomodó kísérleti elrendezések, melyek közül jó néhányat bemutatunk a következő feje-
zetekben.

A művi helyzetek okozta hátrányokat védi ki a terepkísérlet is.
A terepkísérlet esetén a körülményeket mesterségesen alakítjuk ki, de a szereplők ma-

guk nincsenek tisztában azzal, hogy kísérletben vesznek részt. Ez azzal az előnnyel jár, 
hogy a személyek nem akarnak megfelelni a vélt vagy valós elvárásoknak. Az egyik legis-
mertebb példa a terepkísérletre Sherif vizsgálata (lásd 20. fejezet), ahol a vizsgálni kívánt 
körülményeket, a csoportok közti konfliktusokat mesterségesen alakították ugyan ki, de 
ezek teljesen „természetes” körülmények voltak, 12 év körüli fiúkat vittek nyári táborok-
ba, és a konfliktust köztük a sportverseny okozta.

Pszichológiai tesztek, attitűdskálák

A pszichológia vizsgáló módszerei közül a gyakran használt eljárások a pszichológiai tesz-
tek és az attitűdskálák.

Pszichológiai teszteket használnak a személyiségjellemzők és a képességek feltérképe-
zésére. Ezek standardizált eljárások, ami azt jelenti, hogy az egyén válaszait a többi ember 
által adott válaszokkal hasonlítják össze. 
Nagyszámú személy vizsgálata alapján álla-
pítják meg a vizsgált dimenzió átlagértékét 
és szórását. A személyiségjellemzők jelen-
tős része normál eloszlású, ami azt jelenti, 
hogy a személyek többségére az átlag kö-
rüli érték a jellemző, és az eloszlás jelleg-
zetes lefutást mutat (1.2. ábra): minél tá-
volabb haladunk az átlagos értéktől, annál 
kevesebb emberre jellemző az adott érték. 
Ilyen például az extraverzió-introverzió, az intelligencia, a legtöbb testi tulajdonság, mint 
a testmagasság, mozgás gyorsasága, figyelmi teljesítmény stb.

A személyiségtesztek kapott értékeinek jelentőségét (pl. hogy az eltérésre érdemes-e 
figyelmet fordítani, a személyt gyógykezelni stb.), valamint a képességtesztek teljesítmény-
övezeteit az eloszlás alapján állapítják meg. A szórás a tesztértékek ingadozásának a mate-
matikai értéke. Az átlagtól számított egyszeres szóráson belül helyezkedik el az emberek 
68 százalékának pontértéke, a kétszer szórás még kb. 14-14 százalék, és a kétszeres szórá-
son kívül a kivételes képességek vagy szélsőséges személyiségek kb. 2-2 százaléka található.

Az attitűdskálák olyan speciális kérdőíves eljárások, amelyekkel az egyének vélemé-
nyét hatékonyan lehet felmérni. A legkülönbözőbb személyekhez, tárgyakhoz való érté-
kelő viszonyulást mérnek. Leggyakrabban használt formája a Likert-skála, amelyben állí-
tásokat fogalmaznak meg az adott tárggyal kapcsolatban. A személynek el kell eldöntenie, 
hogy milyen mértékben ért egyet az adott állítással.

1.2. ÁBRA  A normál eloszlás
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Például az iskolához való viszonyt mérő állítások: Szívesen járok iskolába. Szeretek 
ebbe az osztályba járni.

Ezeknek a skáláknak az az előnye a kérdőívekkel szemben, hogy segítségükkel árnyal-
tabb és egymással pontosabban összehasonlítható adatokat kapunk, mert a személyek 
5-7 fokozatban pontosabban ítélik meg az összetett attitűdtárgyakhoz való viszonyulá-
saikat, mint amilyen az iskola, amit a gyerekek nem egyszerűen utálnak vagy szeretnek.

behaviorizmus  pszichoanalízis  kognitív pszichológia  humanisztikus pszicho-
lógia  pozitív pszichológia  biológiai megközelítés  kognitív idegtudomány  
alaklélektan  terepkísérlet  korreláció  reprezentatív minta  szórás  attitűd-
skála 

 n KULCSFOGALMAK

1. Hasonlítsa össze a pszichológia nagy irányzatait abból a szempontból, hogy 
milyen emberképpel dolgoznak!

2. Milyen szempontok alapján tudná nagy valószínűséggel eldönteni egy inter-
neten talált pszichológiai tárgyú cikkről, hogy az tudományosan megalapozott 
írás-e?
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A pedagógus munkájának hatékonyságát nagymértékben befolyásolja, mi-
lyen elképzelései vannak az emberi természet formálhatóságáról és a nevel-
hetőségről, milyen ismeretei vannak az életkori sajátosságokról, mit tart ter-
mészetes és elfogadható magatartásnak, mennyiben érti meg az egyén és 
környezetének kapcsolatát. Ehhez, az emberi fejlődés megértéséhez adunk 
az alábbiakban szempontokat. Annak a bonyolult folyamatnak az alapelveit 

 n BEVEZETÉS
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 n A FEJLŐDÉS TERMÉSZETE

A  fejlődés fogalmán általában olyan folyamatot értünk, ami minőségi változásokkal és 
egyre differenciáltabb szerveződéssel jár. Azok a változások, melyek az egyedfejlődés so-
rán bekövetkeznek, egyszerre tükrözik a fejlődő egyén egyedi vonásait és emberi fajunk 
jellegzetességeit, valamint a kultúra jellemzőit. Az egyes emberek fejlődését egyaránt be-
folyásolják biológiai és társas-társadalmi hatóerők. Amikor például egy nagycsoportos 
óvodás önszorgalomból megtanulja leírni nevének betűit, ebben éppúgy szerepet játszik 
a természetes életkori kíváncsisága a „nagyok” dolgai iránt, mint az egyéni karaktere és 
képességei vagy éppen családjának biztatása és tanulással kapcsolatos értékrendje. A tár-
saival verekedő tizenéves viselkedése mögött joggal kereshetünk fiziológiai-biológiai, al-
kati-temperamentumbeli vagy társas-társadalmi okokat egyaránt. Az emberek viselkedé-
se ugyanúgy függvénye az emberi fajra jellemző adottságoknak, mint a konkrét kultúrá-
juk által támogatott szokásoknak, valamint szűkebb környezetükkel való kapcsolatuknak. 

A  fejlődéslélektan elsősorban az egyed fejlődésére koncentrál, arra a hosszú útra, 
amely a fogantatásunktól a halálunkig tart. Bár életünk legmeghatározóbb évei azok, 
amelyek folyamán a magát ellátni képtelen újszülöttből felnőtt válik, a fejlődés nem a 
születéssel kezdődik, és nem ér véget az érettség elérésével. Az egyedfejlődés a foganta-
tásunktól a halálunkig tartó folyamat. A magzati élet rövid, de intenzív szakaszának fejlő-
dési változásai eléggé nyilvánvalóak, de talán kevésbé köztudott, hogy a genetikai prog-
ramozottság mellett már ebben az időszakban is jelentős befolyásoló szerepe van a fizikai 
és a társas környezetnek, az anya szervezetébe jutó kémiai anyagoktól kezdve (alkohol, 
gyógyszerek, nikotin, drogok vagy környezetszennyező anyagok) az anya érzelmi álla-
potai következtében felszabaduló hormonokon keresztül a külvilágból beszűrődő egyéb 
hatásokig (lásd például David 1981; vagy DeCasper–Sigafoos 1983; idézi Cole–Cole 
1998).

A fejlődés egyaránt érinti a testi, a kognitív (a megismeréssel kapcsolatos), az érzel-
mi és a társas folyamatokat, melyek kibontakozását külön-külön is vizsgálhatjuk a könyv 
további fejezeteiben, összességében pedig azt mondhatjuk, hogy ezek együtt adják a sze-
mélyiségünk egészét. Ezek a területek az életút során nem egyszerre fejlődnek: vannak, 
melyek gyorsabban, míg mások lassabban érnek magasabb szintre. A  járás és a beszéd 

és általános összefüggéseit vázoljuk fel, amelynek során az egyén a társas-tár-
sadalmi környezetével állandó kölcsönhatásban alakul. Rámutatunk, hogy 
ebben a dinamikus folyamatban a különböző tényezők összjátéka eredmé-
nyez egy adott fejlődési kimenetet, ami az egyén rugalmas alkalmazkodóké-
pességének növelésével pozitív módon befolyásolható. Ennek fejlesztésében 
a pedagógusoknak is van szerepe.
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kezdetének időpontja általában az első életév vége, de a gyerekek egy része előbb kezd el 
járni, mint beszélni, mások viszont gyorsabban fejlődnek a beszédkészség, mint a moz-
gáskészség terén. Hasonlóan, előfordulhat, hogy a hatodik életévét betöltő gyerek értelmi 
képességei alkalmassá tennék őt az iskolakezdésre, de önfegyelmének vagy szabályköve-
tési készségeinek még érniük kell. Másoknál viszont az értelmi képességek bontakoznak 
lassabb ütemben. A különböző képességek és készségek kibontakozásának sorrendje és 
ritmusa nincs hatással arra, milyen szintig tudnak fejlődni az életút során. Maga az a tény, 
hogy egy gyerek egy bizonyos funkciót az életkori átlaghoz képest korán vagy későn sajá-
tít el, nem jelent számára sem előnyt, sem hátrányt.

Érés és tanulás

Az öröklött tényezők és a környezet kölcsönhatásairól az alábbiakban sok szó esik majd, 
e helyütt csak a változások két fő motorját hangsúlyozzuk. A változások egyik, genetikai 
program által irányított alapja az érés: a környezeti hatásoktól viszonylag független testi és 
pszichés változások sorozata. Az érés tulajdonképpen biológiailag beépített „menetrend”, 
ami irányítja a változások sorrendjét és kibontakozását. Szerepét és jelentőségét jól szem-
léltethetjük a csecsemő és kisgyerekkori mozgásfejlődés példáján. Kutatások kimutatták, 
hogy a világon mindenhol nagyjából azonos sorrendben jelennek meg az új mozgásfor-
mák (felülés, mászás stb.), és ugyanabban az átlagos életkorban kezdenek el járni a gyere-
kek. Ez utóbbi azokban a mienkétől lényegesen különböző hagyományokat követő kultú-
rákban is igaz, ahol életük első hónapjaiban a csecsemőket szorosan beburkolják és le-
kötözik, tehát meggátolják a szabad mozgásukat (ilyenek pl. a régi szokásokat őrző hopi 
indiánok, csángók vagy albánok). Az érés mozgásfejlődésben betöltött szerepének jelen-

2.1. KÉP  A szorosan bepólyált csecsemők a mozgásban szerzett lemaradást hamar behozzák
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tőségét mutatják azok a vizsgálatok, amelyekben ikerpárok egyik tagja hónapokig szaba-
don gyakorolhatott mindenféle mozgást, míg a másik nem. Később neki is módot adtak 
egy rövid ideig a mozgásos tapasztalatszerzésre. A megfigyelések tanúsága szerint a kevés 
gyakorlás érettebb idegrendszerrel és fejlettebb izmokkal ugyanolyan jó teljesítmény el-
érését tette lehetővé, mint a még éretlen alapokon nyugvó rendszeres tréningezés (pl. 
Gesell–Thompson 1929, idézi Atkinson et al. 1994).

A mozgásfejlődésen kívül a testi és pszichés változások, a kognitív és társas képessé-
geink kibontakozása is előre rögzített időrendben zajlik. A változások időisége függ az 
érési folyamattól, azonban a környezeti tényezők lassíthatják vagy gyorsíthatják ezeket 
a történéseket. Például a beszédtanulás esetében a neurológiai fejlődés bizonyos fokát 
el kell érni ahhoz, hogy a gyerek szavakat és mondatokat legyen képes formálni. Ha 
azonban a gyerek alig találkozik nyelvi élménnyel vagy környezete nem támogatja be-
szédfejlődését, a beszéd megjelenése késik. Ezzel szemben az a gyerek korábban kezd 
el beszélni, akihez gyakran szólnak, gazdagabb szókinccsel és nyelvi változatossággal 
beszélnek hozzá, a beszédhangszerű megnyilvánulásait jutalmazzák és gyakoroltatják 
vele a társalgási helyzeteket (Réger 1990). Azokat a készségeket, amelyeknek a felté-
tele valamely érési folyamat, csak akkor tudjuk kibontakoztatni, ha már elértünk arra 
a fejlődési szintre. 

A fejlődés szakaszai 

Az egyén fejlődését a köznapi gondolkodásban életkori szakaszokra bontjuk. Természe-
tesnek vesszük, ha „óvodáskorú” gyermekekről beszélünk, vagy a „serdülőkorúak” visel-
kedését elemezgetjük. Annak ellenére, hogy a hároméves kiscsoportos igencsak külön-
bözik az iskolába lépés előtt álló hatévestől, és a serdülők is sokfélék, magától értetődően 
használjuk ezeket a felosztásokat. Úgy tűnik tehát, a szakaszok kijelölésével fontos sajá-
tosságokat tudunk megragadni, arra építve, hogy ezek lényegileg különböznek az előttük 
lévő és az utánuk következő fázisok jellemzőitől.

A  fejlődést tanulmányozó pszichológusok eltérően gondolkodnak a szakaszolás jo-
gosságáról. Egyes elméletalkotók kiemelt szerepet tulajdonítanak annak az elképzelés-
nek, ami szerint a fejlődés minőségi ugrásokkal tarkított folyamat, tehát viszonylag gyors 
és karakteres változások jellemzik az egyik szakaszból a másikba való átmenetet. Az in-
tervallumokon belül csak az adott periódusra jellemző működésmódok és jellegzetes 
mintázatok mutathatók ki, annak ellenére, hogy a szakaszok eleje és vége között jelentős 
különbségek vannak. A  szakaszok sorrendje felcserélhetetlen, bár kezdetüknek és vég-
pontjuknak az időpontja eltérő lehet az egyes embereknél. 

E szakaszoló megközelítések közül három szerző elméletére utalunk. Az értelmi fej-
lődéssel foglalkozó Jean Piaget például hangsúlyozza, hogy a gyerek gondolkodása nem 
abban különbözik a felnőttétől, hogy kevesebbet tud nála, hanem hogy értelmi képes-
ségei másképp szerveződnek. A  kognitív fejlődés periódusait ezeknek a szerveződési 
mintázatoknak megfelelően nevezi el (Piaget elméletéről lásd a 14. fejezetet). A pszicho-
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analitikus Sigmund Freud (lásd 18. fejezet) pszichoszexuálisfejlődés-elmélete szintén jól 
elhatárolható szakaszokat tételez fel, melyeket az különböztet meg, hogy az „ösztönén” 
örömkereső impulzusai más-más testi zóna kielégüléséhez kötődnek. A pszichoszociális 
elmélet kidolgozója Erik H. Erikson (lásd 7. fejezet) szerint minden fejlődési fázis sajátos 
feladatokat ró az egyénre, a testi-biológiai változások és a szűkebb és tágabb környezet 
elvárásai következtében. A  fejlődést életünk végéig tartó folyamatnak tekinti, melyben 
a szakaszhatárokat az abban az időszakban jellemző fejlődési sorsproblémák változásai 
jelölik ki. 

Velük szemben más elméletalkotók meggyőződése, hogy a fejlődést felfoghatjuk fo-
lyamatos változások sorozataként is, tehát nem különülnek el élesen az egyes állomások, 
szerintük a minőségi ugrások léte puszta illúzió. Ha egy gyerek viselkedését folyamatá-
ban figyeljük meg, rá kell jönnünk, hogy a régi és új viselkedésmódok összefonódnak, rá-
adásul megjelenésük erősen függ a gyerek aktuális tevékenységétől. Lehetséges például, 
hogy az iskolában számolási gondokkal küzdő gyerek nehézség nélkül oszt és szoroz, 
amikor barátaival „üzletel”. Az a négyéves pedig, aki feladathelyzetben még nem képes 
figyelembe venni a másik személy szempontjainak másságát, továbbá kézügyessége és fi-
nommozgása is meglehetősen fejletlen, kitűnő precizitással vágja félbe a testvérével meg-
osztandó pizzát, ha tudja, hogy a két darab közül testvére fog választani.

Az értelmi fejlődés elméletalkotói közül Jerome Bruner képviseli a folyamatos mó-
dosulás és az együttlétezés elvét, a személyiség alakulásának elméletalkotói közül pedig 
a folyamatos tanulást hangsúlyozó Albert Bandura nézeteit lehet kiemelni (lásd 12. fe-
jezet).

Akármelyik állásponttal értünk is egyet, a fejlődés tanulmányozásához és az egyes 
gyerekek megértéséhez is praktikus az életkori szakaszok használata. Ezek segítségével: 

2.1. TÁBLÁZAT  A fejlődési szakaszok

Életkor (év) Köznapi elnevezés Piaget Freud Erikson
0–1 Csecsemőkor Szenzomotoros 

intelligencia Orális szakasz Alapvető bizalom vs.  
bizalmatlanság 1–2

Kisgyerekkor2–3

Műveletek előtti kor

Anális szakasz Autonómia vs. szégyen és 
kétség

3–6, 7
Óvodáskor Fallikus 

szakasz 
Kezdeményezés vs.  
bűntudat

6–11, 12 Kisiskoláskor Konkrét műveletek 
kora Latencia kora Teljesítmény vs.  

kisebbrendűség 
11, 13–19 Serdülőkor

Formális műveletek 
kora 

Genitális 
szakasz Identitás vs. szerepzavar 

19–35 Fiatal felnőttkor Bensőségesség vs.  
elszigetelődés 

35–60 Középső  
felnőttkor

Alkotóképesség vs.  
megrekedés 

60 felett Késő felnőttkor Énteljesség vs. kétségbeesés 
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  meg tudjuk nevezni a változások irányát és jellegzetességeit; 
  jobban megértjük, milyenek általában a gyerekek egy bizonyos életkorban, és miben 

különböznek fiatalabb vagy idősebb társaiktól; 
  kiemelhetjük a szakaszra jellemző főbb „fejlődési feladatokat”, uralkodó témákat, ezáltal 

megérthetjük, hogy mikor milyen fejlődésből adódó problémákkal kell megbirkóznia 
a tanárnak és magának az egyénnek, és hogy ehhez milyen erőforrásokra van szükség; 

  meg tudjuk határozni, hogy az adottságok kifejlődéséhez milyen kölcsönhatások 
szükségesek, hogyan változik a „jelentőségteljes mások” fejlődést befolyásoló szere-
pe, és a környezet mely elemei kapnak kiugró jelentőséget az egyes fázisokban; 

  felismerhetjük, hogy milyen készségek és képességek alakulhatnak ki, illetve milyen 
jellegzetes elakadások köthetők a különböző szakaszokhoz; 

  könnyebben értelmezhetjük, ha az egyén valamilyen képesség terén nem az életkori 
szakaszának megfelelő viselkedést produkálja;

  kezelhetőbbé válnak az átmenetek jellegzetességei és a változások más változásokkal 
való összefüggései.

Az egyes szakaszokra jellemző viselkedésmódok nem tűnnek el véglegesen. Az egyén pil-
lanatnyi állapotától függően a különböző élethelyzetekben fel-felbukkanhatnak, vissza-
idéződhetnek. Amennyiben felismerjük, hogy egy viselkedés egy korábbi fejlődési állo-
más megoldási módja, lehetőségünk van nem úgy tekinteni rá, mint egy nehezen változ-
tatható személyiségvonásra, hanem mint egy olyan működésmódra, ami lecserélhető egy 
érettebbre. Ha például egy 12 éves gyerek dühödt sírással követelődzik, mert nem enge-
dik le focizni a társaival, akkor éppen úgy reagál, mint az a 2-3 éves, akit szándékaiban 
korlátoznak. A környezetének a feladata ilyenkor segíteni őt a korának megfelelő viselke-
dés elsajátításában és kinyilvánításában.

A szakaszhatárokat társadalmi hatások is befolyásolják. A kultúra elképzeléseitől és 
hiedelmeitől is függ, mit tekintenek jelentős változásnak, ezeket hogyan minősítik, és a 
változások milyen kombinációjához kötik a határok kijelölését. A társadalomnak a törté-
nelem során változó intézményei és jelenségei (pl. a tankötelezettség bevezetése vagy a 
felsőoktatás tömegesedése), illetve a társadalmi szerepek módosulásai szintén befolyásol-
ják, hogyan szakaszoljuk az életutat. A társadalmi elvárások és lehetőségek ráépülhetnek 
ezekre a természetes határokra, egyértelművé tehetik, de meg is nehezíthetik az átmene-
teket. A természeti társadalmakban például a serdülő biológiai és társas érésének kiemelt 
jelentőséget tulajdonítanak, a gyerekkorból a felnőttkorba való átmenetet beavatási rí-
tusokkal is szentesítik. Ettől kezdve az egyén a törzs teljes jogú tagjává válik, felnőttként 
vesz részt a munkamegosztásban és a családalapításban. A modern társadalmak viszont 
nem jelölik ki ilyen egyértelműen a felnőtté válás határát, elmosódottá és bizonytalan-
ná teszik a serdülőkor időtartamát és a felnőtt lét kezdetét. A 18. életévét betöltő fiatal 
biológiailag nemzőképes, de általában még nem alapít családot, és nem kezd önálló éle-
tet. Magyarországon szavazhat, autót vezethet, fogyaszthat alkoholt, vehet dohányt, te-
hát jogilag felnőtt, és amennyiben lezárta középiskolás éveit, érett(ségizett)nek nevezik, 
ugyanakkor, ha továbbtanul, kitolódik a munkába állása, és diákstátuszban marad még 
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egy ideig. Manapság a felnőtt lét kezdete egyre jobban kitolódik, egyre később házasod-
nak a fiatalok (erről a jelenségről részletesebben az 5. és 7. fejezetben).

Az életút természetes szakaszolására épülnek a gyerekkor különböző intézményei 
(bölcsőde, óvoda, iskola). A szakaszok köznapi elnevezésénél a magyarországi gyakorlat 
ezeket az intézményi határokat is figyelembe veszi (kisgyerekkor, óvodáskor, iskoláskor).

A  szakaszhatárok körülbelüli életkorokhoz köthetők. Egyes gyerekek például már 
hatéves korukra iskolaérettek, mások számára viszont az optimális iskolakezdési időpont 
hétéves koruk fölött van. Vannak gyerekek, akik korán kezdenek serdülni, és vannak, akik 
meglehetősen későn.

Mint említettük, a szakaszhatárok egyszerre több területen, többé-kevésbé azonos idő-
ben zajló, minőségi változásokat jeleznek. Ez az egybeesés nemcsak annak a következmé-
nye, hogy a különböző funkciók kibontakozása hasonló ütemben halad, hanem annak is, 
hogy ezek a változások kölcsönösen hatnak egymásra. Az óvodáskorú gyerek értelmi ké-
pességeinek fejlődése ahhoz is hozzájárul, hogy vágyait összhangba tudja hozni a lehetősé-
geivel. Ez a képessége egyre inkább megváltoztatja önmagához és a szülőkhöz való viszo-
nyát is. Külsejének, testi arányainak változásai, vagyis hogy egyre kevésbé „kisbabás”, mó-
dosítja környezetének elvárásait is vele szemben. Egyre inkább megkövetelik tőle a 
szabályok betartását és a higgadtabb viselkedést. Ez visszahat a gondolkodására, elősegíti 
a tőle független valóság megértését. Ezek a folyamatok az óvodáskor végén felgyorsulnak, a 
kölcsönhatások még intenzívebbé válnak, így a gyerek egész személyiségére kiterjedő for-
dulat következik be. Már képes elvonatkoztatni, fejben műveleteket végezni, megérteni a 
kapcsolatok kölcsönösségét, birtokában van a nyelv fortélyainak. Gondolkodásának és vi-
selkedésének érzelemvezéreltsége jelentősen lecsökken, elég jól tud alkalmazkodni a való-
sághoz, és meg is akar felelni az elvárásoknak. Ezeknek a változásoknak az együttese teszi 
lehetővé az iskolakezdést, azt, hogy olyan bonyolult dolgokat tanuljon meg, mint pl. a hang-
zó beszéd írott betűkre való átfordítása. Ez teszi lehetővé, hogy fegyelmezetten üljön az is-
kolapadban, feladatokat oldjon meg, uralkodjon vágyain és betartsa a szabályokat.

Fejlődés és fejleszthetőség 

A  fentiekből kitűnik, hogy a leggondosabb tanítás sem képes elsajátíttatni a gyerekkel 
olyan ismereteket és készségeket, amelyekre még nem érett, ugyanakkor lehet serkenteni 
a folyamatot. Tanítással és gyakoroltatással, fejlesztő eszközökkel gyorsítani lehet az 
érést, gyarapítani lehet a kompetenciákat. A  játszótéri mászókák pl. jótékony hatással 
vannak a nagymozgások összerendezésére, a gyurmázás és a gyöngyfűzés az ujjak ügye-
sedésében segítenek stb. Az írástanulás idején könnyebben tudja kanyarítani a betűket az 
a kisiskolás, akinek módja volt kézügyességét korábban más módon fejleszteni. Hason-
lóan, hamarabb tanul meg összeadni és kivonni az a gyerek, akinek „számolási feladatai” 
a vasárnapi ebédnél kezdődnek, amikor terítés közben a tányérokhoz párosítja a kanala-
kat és a villákat.
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Ha fejleszteni akarjuk a gyerek képességeit és gyorsítani fejlődését, akkor arról a szint-
ről kell kiindulnunk, ahol a gyerek éppen tart, úgy, hogy az elvárásoknak a gyerek képes-
ségeihez és szükségleteihez kell igazodnia. Az a gondoskodó felnőtt, aki kivesz mindent a 
gyerek kezéből, mondván, hogy még „kicsi” hozzá, túlvédésével akadályozza képességei 
kifejlesztését. Aki viszont magára hagyja, hogy „neked ezt már tudnod kéne!”, a támoga-
tás megvonásával nem adja meg annak lehetőségét, hogy a gyerek olyat is meg tudjon 
csinálni, amire anélkül még nem lenne érett. A „legközelebbi fejlődési zóna” kifejezése (Vi-
gotszkij 1967) arra utal, hogy a gyereket körülvevő környezet akkor a legtámogatóbb, 
ha egy lépéssel éppen az aktuális fejlettségi szint előtt jár. A legközelebbi fejlődési zóna 
olyan sáv, amelyben a gyerek egy kompetensebb társ segítségével, a környezet bizton-
ságos védettségét élvezve próbálgathat, és ezáltal fejlettebb szinten tud teljesíteni, mint 
amilyenre egyedül képes lenne. Ezt az elvet alkalmazza öntudatlanul is a szülő, amikor 
kisbabájának egy játék elérésére vonatkozó igyekezetét észreveszi, de nem adja a kezébe, 
hanem csupán megkönnyíti számára valamilyen módon annak elérését. Hasonlóképpen 
a legközelebbi fejlődési zóna jótékony segítségét használja az a pedagógus is, aki magya-
rázatát a gyerek színvonalához igazítja, aki az adott életkornak és tudásszintnek megfelelő 
átlátható problémákat vet fel, gondolkodtató kérdéseket tesz fel a tananyaggal kapcso-
latban, láthatóvá teszi a megoldáshoz szükséges eszközöket is, ugyanakkor elfogadja és 
irányítja diákjainak próbálgatásait, így támogatva, hogy a válaszkeresés révén a diákok 
saját felismerésekhez jussanak. Az érdeklődés felkeltése és a motiváció fenntartása fontos 
része a fejlesztő tanításnak, hiszen ezek segítségével mozgósíthatók a feladatmegoldáshoz 
szükséges belső források. A biztatás és bátorítás pedig mint egy jó élmény ígérete további 
fejlődésre sarkallja a tanulókat. 

 n A FEJLŐDÉST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK

A humán fejlődést a különböző tudományterületek nagyon eltérő perspektívákból szem-
lélhetik. Ezek különböző kérdésekre eltérő módszerekkel adnak sajátos válaszokat. A tu-
dományos megközelítések és modellek lehetnek ugyan viták tárgyai, állításaik időnként 
ütközhetnek is esetleg konkrét kérdésekkel kapcsolatban, mégis mind hozzájárulnak az 
emberi fejlődés megértéséhez. A  technikai fejlődés segítségével egyre többet tudunk 
az agy működéséről vagy a genetikai meghatározottságról, a távoli kultúrák vizsgálata ré-
vén egyre pontosabb képet alkothatunk az univerzálisnak gondolt jellemzők variációiról. 
Ismereteink bővülésével árnyaltabb és átfogóbb modelleket alkotunk az emberi fejlődés-
ről. Mi ebben az alfejezetben az eltérő megközelítésekből azokat a főbb témákat nézzük 
át, amelyek bár közvetve, de a pedagógus munkáját segítik megérteni azáltal, hogy eliga-
zítanak a fejlődést meghatározó tényezők között.
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A génektől a kultúráig 

Az emberre jellemző bonyolult fiziológiai és pszichológiai mechanizmusok az evolúciós 
folyamat termékei, vagyis a természetes kiválasztódás során jöttek létre, mint ahogy az 
állatok szervi felépítése és viselkedése is. A harmadik kötetben, a 41. fejezetben olvasha-
tunk az evolúciós pszichológiáról, itt, a fejlődést általánosságban meghatározó tényezők-
ről szóló fejezetben csak azt a néhány jellemző elvet és sajátosságot emeljük ki, ami a 
speciálisan emberi közegben és a társadalomban való élést teszi lehetővé. 

Az evolúciós szabályszerűségek még a kulturális szokásokban is kimutathatók. A leg-
különbözőbb társadalmi jelenségek, mint pl. a másokkal való törődés, a versengés és 
az együttműködés, vagy a párválasztási stratégiák hátterében kimutathatók a biológiai 
alkalmazkodást szolgáló elvek. De míg az állati viselkedés nagyrészt a genetikai prog-
ram által meghatározott, addig az emberi gének nem merev utasításokat adnak, hanem a 
környezeti hatásokra nyitott szabályokat határoznak meg. Ezek irányítják a környezettel 
kapcsolatos válaszainkat, és bizonyos magatartásokat valószínűsítenek másokkal szem-
ben. A genetikai potenciálok viselkedési hajlamokkal és észlelési preferenciákkal ruháznak 
fel minket. Tehát egyrészt meghatározott viselkedési késztetéseket szolgáltatnak, mint 
például a csoportokban való részvétel, rokoni kötődések, az anya-gyerek kapcsolat fenn-
tartását szolgáló mosolygás csecsemőkorban, vérfertőzési tabu stb., másrészt befolyásol-
ják, hogy milyen ingereket keressünk és részesítsünk előnyben – például az édes ízt a 
többivel szemben, vagy azokat a geometriai mintázatokat, amelyek gyermekded formák-
ra emlékeztetnek minket. Ezek a biológiai evolúció logikáját magukon viselő szabályok a 
környezettel való bánás szelektív stratégiái, olyan nyitott és rugalmas elvek, melyek bizto-
sítják, hogy ne akármit és akárhogyan tanuljunk meg. Ily módon rendkívüli mértékben 
megnövekedik alkalmazkodóképességünk (Bereczkei 1991).

Az elvont szabályokhoz való alkalmazkodni tudás, a gondolkodás, a képzelet, a be-
széd, különböző társas rendszerekben való összehangolt együttlét, a bonyolult technikai 
eszközök megalkotása és használata mind egyedi sajátossága fajunknak. Egy csimpánz 
is meg tud tanulni, mondjuk, autót vezetni vagy evőeszközt használni, de soha nem fog 
tudni közlekedni, és nem képes megérteni az étkezés illemszabályait. 

2.2. KÉP  A nyitott,  
nyugati társadalmak  

értéknek tekintik a másoktól 
való különbözőséget, a 

teljesítményt
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Az elme működésének sajátosságai közül három olyan kognitív jellemzőt szoktak ki-
emelni a megismeréstudomány képviselői, amelyek az ember számára lehetővé tették a 
civilizációk, a technika, a művészetek, a közösségek stb. létrejöttét (Csányi 1999 alapján):

  A  szimbolizációs és a konstrukciós képesség: egy dolognak egy másik helyett, annak 
helyében való használata, valamint hogy képesek vagyunk tervezni, építeni, elgon-
dolni dolgokat, szerkezetet rendelni a fizikai és a szellemi világhoz. Az ember el tud 
képzelni éppen nem látott dolgokat is, és át is tudja alakítani ezeket a belső képe-
ket: elgondolja, hogy mit fog főzni vasárnap a családjának, és ahhoz mi mindent kell 
előtte vásárolnia, a tanulási kedv növelése érdekében segédanyagokat készít a tanítvá-
nyainak az órához, vagy megtervezi és mások számára is érthető struktúrába rendezi a 
pedagógushallgatók számára készülő pszichológiakönyv témáit. Már egy hároméves 
gyerek is játék közben lelkesen „telefonál” egy banánnal, használja a széket mint egy 
autót, vagy ad a ceruzájával oltást a mackójának. A  nagyobb óvodás társaival várat 
épít, később az iskolában betűket tanul a hangzó szöveg leképezése érdekében, hogy 
aztán fogalmazást tudjon írni a nyári élményeiről.

Ezek a képességek teszik lehetővé többek között az eszközhasználatot és -készí-
tést, a piramisok és repülőgépek megalkotását. Ennek köszönhetjük a világról alkotott 
modelljeinket, ezeken alapul az elvont szabályok megalkotása vagy a pénz használata 
is; és így jöhetett létre a nyelv, a matematika, a művészet, a vallások. 

  Jellegzetes szociális tulajdonságok: az ember különböző csoportok és társadalmi in-
tézmények tagja, amelyeknek önálló létet tulajdonít és azonosul velük. A társas rend-
szereknek szerkezetük és szabályaik vannak, amelyekhez a tagok igazodnak – legyen 
az csoportelvárás (pl. iskolai egyenruha használata) vagy társadalmi szokások (mint 
pl. a halottak eltemetésének szertartásai). A  felnövekvő gyermek ezt az evolúciós 
örökséget fokozatosan bontakoztatja ki idegrendszerének érésével párhuzamosan 
a tapasztalatainak beépítésével, megtanul együttműködni (a társas kapcsolatok és a 
csoportban való részvétel fejlődéséről a 20. fejezetben, a szabálytanulás folyamatáról 
az 5. fejezetben olvashat részletesebben).

Az együttműködés az embernél csökkenti a csoporton belüli agressziót (a csopor-
tok közöttit sajnos nem), létrehozza a munkamegosztást, a kommunikáció kidolgo-
zottabb módjait (újabb elméletek szerint a nyelv eredeti funkciója a kapcsolattartás, 
és nem a dolgok megnevezése és kategorizációja, lásd Donald 2001).

  Szinkronizációs tulajdonságok: az összehangolás képessége és igénye. Ez a törekvés 
mutatkozik meg az érzelmi ráhangolódásban, az empátiában. Ez teszi lehetővé a sza-
bálykövetést és az alkalmazkodást, a közös szándékok kialakítását. Ennek köszönhe-
tő a zene és a tánc is. Az utánzás képessége már újszülöttkorban megnyilvánul (lásd 
alább). A szinkronizáció lehetősége és igénye vezette az embert a szándékos tanítás 
egyedülálló képességéhez (lásd 2.3. kép).
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Ezek a kognitív képességek és viselkedési sajátosságok tették lehetővé a kulturális átadás-
nak azt a formáját, melyet Michael Tomasello nyomán kumulatív kulturális evolúciónak 
nevezünk. Ez azt jelenti, hogy nem egyszerűen másoktól, hanem másokon keresztül tanu-
lunk (Tomasello 2002; 2011). Nemcsak kihasználjuk fajtársaink már meglévő ismereteit 
és képességeit – ezt már az alacsonyabb rendű állatok is tudják, pl. a méhek társuk tánca 
alapján megtalálják a nektárforrást, vagy az éppen szárnyra kapó fiókák szüleik fajspecifi-
kus énekét utánozzák  –, de minden valaha élt egyed felhalmozott tudását is használni 
tudjuk. Nem kell mindent egyedileg kitalálni, kreatív újításaink számtalan elődünk talá-
lékonyságához adódnak hozzá. Így az egyén olyasmit hozhat létre, amit egyedül sohase 
tudott volna. 

Bár minden ember nyilvánvalóan együtt születik mindazzal az adottsággal és hajlam-
mal, amely képessé teszi őt az emberi társadalomban való élésre, ezek a genetikailag kódolt 
lehetőségek – ahogy írtuk – a környezeti hatásokra nyitott szabályokat határoznak meg, 
lassan bontakoznak ki az egyedfejlődés során, lehetőséget adva ekképpen a speciálisan 
emberi tapasztalatokra, tanulásra. Az egészségesen született gyerek meg tud tanulni be-
szélni, gondolkodni, eszközöket használni és készíteni, célokat tűzni maga elé, csopor-
tokban élni, s alkalmazkodni – de ezt csak valamilyen konkrét emberi környezetben tud-
ja megtenni. Az emberi újszülött nem képes gondoskodni magáról, túlélése teljes mér-
tékben másoktól függ. Ha mégis, emberi környezet nélkül felnőve, kivételes esetben 
életben marad, és megtalálása után megpróbálják beilleszteni a társadalomba, nehezen 
vagy egyáltalán nem tanítható meg az együttélés módjaira. Erről tanúskodnak azok az 
esetleírások, amely szüleiktől elszakadó, elkülönítve vagy állatok közt életben maradt 
gyerekekkel kapcsolatosak. A megfigyelések alapján ezek a „vad” gyerekek vagy fiatal fel-
nőttek a leggondosabb tanítás ellenére is alig tanulnak meg beszélni, nehezen alakíthatók 

2.3. KÉP  A szinkronizációs 
tulajdonságok, az 

összehangolás képessége és 
igénye hozza létre  

az együttműködés és az  
egymástól való tanulás 

formáit
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ki náluk a legegyszerűbbnek tűnő viselkedési szokások is, mint pl. a felegyenesedett járás 
vagy az evőeszközök használata, logikus gondolkodásra képtelenek, és zavartak a társas 
kapcsolatokban. Azok a gyerekek, akiknek kiszakadásuk előtt módjuk volt néhány évig 
emberi környezetben élni, nevelhetőbbnek bizonyultak, mint azok, akik vélhetően na-
gyon kicsi koruktól voltak magukra hagyatva. 

Ezek az esetek jól mutatják, hogy az ember fejlődéséhez a társadalom nemcsak háttér, 
hanem a biológiai lényeg kibontakozásához szükséges feltétel (Nguyen Luu 2011). A fejlő-
dés tulajdonképpen az öröklés és a tapasztalás, illetve a kontinuitás és a plaszticitás (fo-
lyamatosság és rugalmas alkalmazkodás) egyensúlya, kölcsönhatása (Tomasello 2002).

Öröklött? Tanult?

A következőkben arról lesz szó, hogy az egyedfejlődést és az egyedi embert mennyiben 
határozza meg a biológiai öröksége és mennyiben a társadalmi tapasztalatai. Determi-
nisztikus-e az ember fejlődése? Meghatározott eleve vagy az élet tapasztalatai alakítják, 
hogy kövér vagy sovány lesz, hogy az iskolában jól vagy rosszul teljesít, hogy megszegi-e 
a törvényeket? Személyiségjellemzőinket a génjeink alakítják? Melyik személyiségvonást 
és milyen társas viselkedéseket befolyásol az öröklődés? Mitől függ, hogy milyenné válik 
egy ember? 

A  kérdés fontos lehet mind a tudományos elméletalkotás, mind a gyakorlat szem-
pontjából, hogy megértsük az egyes emberi képességek, sajátos jelenségek, fejlődési za-
varok vagy kivételes képességek (a nyelvfejlődés, az elhízás, a diszlexia, a tehetség stb.) 
okait, és hatékonyan tudjunk foglalkozni velük. A kérdésre adott válaszaink befolyásolják 
arról alkotott elképzeléseinket, hogy változtatható-e felnőttkorban a viselkedés, és nagy-
mértékben meghatározzák, hogyan bánunk a gyerekeinkkel, mennyire tekintjük nevel-
hetőnek és alakíthatónak természetüket. Ha úgy véljük például, hogy a bűnöző hajlam 
genetikailag örökölhető, akkor nem sok esélyt látunk a problémás fiatal viselkedésének 
megváltoztatására. Ezzel szemben, ha a bűnözést társadalmi-környezeti okokra vezetjük 
vissza, akkor hihetünk abban, hogy a feltételek megváltoztatása a viselkedés megváltozá-
sát fogja maga után vonni. Ha egy diák rossz teljesítményét az adottságaival magyarázzuk, 
más eszközöket keresünk a fejlesztéséhez, mint például ha a motiválatlanságát látjuk a 
háttérben.

A  fejlődést meghatározó tényezőkről alkotott hétköznapi elképzeléseink gyakran 
szélsőségesek és ellentmondásosak lehetnek. Hol a nevelés-tanulás, hol a veleszületett 
tényezők uralkodó hatását láthatjuk igazolva, attól függően, kiről van szó és milyen hely-
zetben. A gyerekünkkel kapcsolatos vitákban néha azt vágjuk egymás fejéhez, hogy „a te 
nevelésed!”, máskor meg büszkén meséljük a szomszédnak, hogy „tiszta apja”. Az olyan 
gyereknél, akinek a szülei börtönben ülnek, könnyebben hisszük a „rossz vért” működni, 
mint egy stabilnak és jómódúnak tűnő „rendes” család gyerekénél. Ezeket a naiv elfogult-
ságokat a tudományos megközelítések segítenek helyretenni. 
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A  tudományos gondolkodást mindig is foglalkoztatta az „öröklés vagy környezet” 
kérdése. Az elmúlt évszázadokban hol az egyik, hol a másik tényezőt hangsúlyozták, s 
mindkét álláspont végletes megfogalmazásainak is voltak hívei. A  veleszületettséget 
hangsúlyozó, nativista megközelítések a géneknek tulajdonítják a fejlődési változásokat, 
a környezetet feltételrendszernek tekintik ebben a folyamatban. A környezeti tanulást el-
sődlegesnek tekintő empirista megközelítések szerint viszont a változások okai a környe-
zetben keresendők, nagy szerepet tulajdonítanak a tanulásnak, amiben a jutalmazás és a 
büntetés viselkedésformáló szerepét hangsúlyozzák (Egyed 2006).

Bár egy újszülöttel való pár nap együttlét is azt a benyomást alakíthatja ki bennünk, 
hogy már igen kicsi korban egyénisége van, a vizsgálatok nem támasztják alá a tartós sze-
mélyiségvonások meglétét. A személyiségnek csupán az alapjai öröklöttek: a nem, a test-
alkat, a fizikai hajlékonyság, egyes kognitív képességeink, mint pl. a tanulási képesség 
gyorsasága vagy az intelligencia, illetve olyan adottságok, mint a zenei hallás vagy a kéz-
ügyesség stb. Ezeket az alapokat is módosítják az eltérő környezeti feltételek – például 
egy durva, bántalmazó közegben ugyanannak a gyereknek alacsonyabb lesz az intelligen-
ciája, mint egy gondoskodó, tanító, bátorító környezetben.

Öröklöttnek tűnik ezenkívül a csecsemő temperamentuma. A temperamentum alap-
vető mutatói az érzelmi kiegyensúlyozottság, az aktivitásszint, a szokatlan ingerek iránti 
érdeklődés, az alkalmazkodóképesség, az idegrendszer érzékenysége, az ingerlékenység, 
a reaktivitás (válaszkészség). Meg szoktak különböztetni ún. „könnyű” és „nehéz” tem-
peramentumú csecsemőket. A „könnyű” csecsemők sokat mosolyognak, általában derű-
sek, kiegyensúlyozott az alvásuk, könnyen alkalmazkodnak az új helyzetekhez, könnyen 
megnyugtathatóak, ha bajuk van. Az ún. „nehéz” csecsemők ingerlékenyek, rendszerte-
len a biológiai ritmusuk, sokat sírnak, kevésbé simulékonyak, nehezen nyugtathatók meg 
(Thomas–Chess 1977).

Az „öröklés vagy környezet” kizáró szembeállítás és az e körüli vita a tudományos 
gondolkodásban ma már a múlté. Manapság a tudósok egyetértenek abban, hogy nincs 
értelme a vagylagos kérdésfeltevésnek, hiszen mind a biológiai adottságok, mind a kör-
nyezeti hatások szerepet játszanak a fejlődésben. A  legtöbben abban is megegyeznek, 
hogy a két tényező a születés pillanatától szoros összefonódottságban hat egymásra, s bár 
arányukat eltérően hangsúlyozzák elméletükben, kölcsönhatást feltételeznek a fejlődés 
két forrása között. Emellett egyre hangsúlyosabb az a tudományos meggyőződés is, hogy 
az egyénnek nem csupán megjelennek a képességei és nem pusztán elszenvedője a neve-
lésnek, hanem biológiai vonásainak és környezeti tapasztalatainak sajátos kölcsönhatása 
révén maga konstruálja aktívan a saját reprezentációit a világról (Egyed 2006). 

A veleszületett és a környezeti hatások összefonódottsága 

Az öröklött és a környezeti tényezők fejlődésre gyakorolt hatását igen nehéz szétválaszta-
ni és vizsgálni, olyan szorosan összefonódnak az egyén életében. Még a nyilvánvalóan 
genetikai meghatározottságú testmagasság esetében is kimutatható, hogy a szélsőséges 
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környezeti hatások módosíthatják: az ér-
zelmileg súlyosan elhanyagolt gyerekek 
alacsonyabbak a kortársaiknál. De ennél is 
meglepőbb, hogy azok a vadon felnőtt 
gyerekek, akiknek megtalálásukkor koruk-
hoz képest kisebb volt a testmagasságuk, a 
velük való foglalkozás hatására hónapok 
alatt centimétereket nőttek. 

Mindazonáltal egyértelmű, hogy egyes 
tulajdonságok inkább génvezéreltek, vagyis 
ezeknél kisebb a környezeti hatások befo-
lyásoló ereje, míg mások fogékonyabbak a 
környezeti behatásokra. A 2.1. ábrán a bio-
lógus Waddington modellje szemléletesen 
jeleníti meg azt a módot, ahogy az öröklött 
és a környezeti tényezők befolyásolják az 

egyén fejlődését. Az ábra medreinek, völgyeinek eltérő mélysége azt illusztrálja, hogy a 
szervezet egyes tulajdonságai különböző mértékben determináltak. A gének által erőseb-
ben befolyásolt jellemzők, tehát a gyerek öröklött hajlamai mélyebb völgyeket szabnak, és 
meghatározzák az útvonalakat, kanalizáló hatásúak (kanális: csatorna). Ezek a környezeti 
hatásokra kisebb mértékben reagálnak (pl. az idegi-fejlődési rendellenességek, mint pél-
dául az autizmus, nem szüntethetők meg, legfeljebb speciális fejlesztő foglalkozás ered-
ményeképpen a káros hatások csökkenthetők, esetleg kompenzálhatók). A  sekélyebb 
medrek arra utalnak, hogy azok a tulajdonságok, melyeket nem determinálnak annyira a 
gének (pl. zenei ízlés, tanulási szokások vagy politikai beállítódás), sokkal érzékenyebbek 
a tapasztalatokra. 

Az életút során az egyén időnként kritikus pontokhoz érkezik. A modellről azt is le-
olvashatjuk, hogy ezeknél az elágazásoknál a csekély környezeti hatások is erősebben be-
folyásolhatják a fejlődés irányát az öröklött hajlamok által megszabott kereteken belül. 
E választások következtében minél tovább halad az egyén az időben, annál nehezebb fej-
lődésének irányát megváltoztatni, vagyis egy mederből átjutni egy másikba. Ez kihat a 
személyiségének fejlődésére is. 

A fentiek illusztrálására vegyünk egy olyan példát, ami veleszületetten pozitív lehető-
ségeket rejt az egyén számára. Mondjuk egy öröklötten laza ízületű, hajlékony és rugal-
mas izomzatú egyénnek ezek a tulajdonságai számtalan hétköznapi helyzetben megnyil-
vánulhatnak, de a fejlődését és az életét meghatározó jelentőségű tényező csak bizonyos 
környezeti feltételek mellett lesz. Akkor lehet tornászbajnok például, ha kora gyerekko-
rában van egy tornaklub vagy legalább edző a közelben, ha fontos neki a torna, belső mo-
tiváció hajtja a kemény edzésekre, a fájdalom elviselésére. Ha ambícióiért lemondásokat 
tud tenni, például hogy kevesebbet tud kortársaival lenni. Ha a családja támogatja, sőt 
képes áldozatot hozni a gyerek céljaiért. Ha az iskola elfogadja, hogy versenyekre készül 
a gyerek, ilyenkor néha nem ír leckét, ráadásul hiányzik az órák egy részéről. Esetünkben 

2.1. ÁBRA  Waddington „tájképe”.  
A lefelé guruló golyó jelzi a fejlődés irányát.  
Minél több elágazási ponton haladt át a fejlődés, 
annál nehezebb az irányt megváltoztatni  
(Waddington 1957 nyomán)
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a fejlődés irányát hangsúlyosabban befolyásoló döntési pont lehet maga a sport választá-
sa, vagy később a magasabb színvonalú versenyek érdekében mondjuk egy költözés. Az 
idő előrehaladtával ezen döntések következményeképpen a gyerek személyisége, életvi-
tele stb. egyre kevésbé változatosan alakítható.

A gyerek aktív részvevője saját fejlődésének 

A környezet befolyásoló ereje és a gyereket körülvevő társak folyamatos, dinamikus köl-
csönhatásokban alakítják az egyén életét. De a felnövekvő gyermek sem csak elszenvedi 
az őt ért hatásokat, nem csak történnek vele a dolgok. A tranzakcionális modell (Sameroff 
2005) azt feltételezi, hogy a kölcsönhatások kétirányúak, tehát a fejlődő egyén nem csu-
pán passzív elszenvedője a saját fejlődésének, hanem aktív közreműködője is. Ennek ér-
telmében gyerek és a gondozó nem csupán reagálnak egymásra, hanem folyamatos köl-
csönhatásban befolyásolják egymás viselkedését, még az állandóbb, biológiai okokkal 
magyarázható vonásokat is (Szabó É. 2006). A gyerek kezdeti adottságai és személyisége 
meghatározza, mire és hogyan fog reagálni a környezet ingerei közül, és ez a veleszületett 
tulajdonságkészlet a környezetét is befolyásolja. A környezet válaszai azután visszahatnak 
a gyerek fejlődésére. Tehát az egyének biológiai adottságai és a környezeti hatások köl-
csönhatásban vannak egymással. 

Ennek a kölcsönhatásnak három formáját különböztetjük meg: az evokatív, a reaktív 
és a proaktív interakciót (Scarr–McCartney 1983).

  Evokatív (megidéző) interakció: Arra utal, hogy az emberek sajátos reakciókat válta-
nak ki másokból, részben maguk idézik elő környezetük hozzájuk való viszonyulását. 
A szép emberek több pozitív szociális visszajelzést kapnak életük során és több el-
ismerést, mint a kevésbé harmonikus vonásúak. A kedves és barátságos emberekhez 
többnyire mások is barátságosan viszonyulnak, a mogorva kötekedőkhöz viszont el-
lenségesen. 

A gyerek is a maga habitusával befolyásolja szülei reakcióit: a „könnyű” csecsemő 
több mosolyt és kedvességet vált ki, és több gondoskodást is, hiszen simulékony vi-
selkedésével megajándékozza anyját azzal az érzéssel, hogy jól csinálja, amit csinál. 
A nehezen megnyugtatható baba viszont frusztrálttá teheti szüleit, bizonytalanabbá, 
ingerlékenyebbé, és a gondoskodás kudarca „rátaníthatja” az anyát a kevesebb dédel-
getésre. Persze az is lehetséges, hogy nyugtalanabb gyermekére a szülő több figyelmet 
fordít. 

A  gyerek viselkedése ezenkívül befolyásolja szülei nevelési stílusát is: a vissza-
fogott gyerek kevésbé kontrolláló viselkedést vált ki a szülőből, mint az aktívabb és 
öntörvényűbb. A  gondoskodást igénylő felé több törődéssel fordulhatnak, mint az 
önállóbb felé. 

Itt kell megemlíteni azt a tényt is, hogy a gyerekek gyakran a puszta létükkel is 
speciális reakciókat váltanak ki környezetükből: nem mindegy, hányadiknak születtek 
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egy testvérsorban, milyen a nemük, mennyire felelnek meg szüleik előzetes elvárásai-
nak, kire hasonlítanak a családból. 

  Reaktív (visszaható, válaszoló) interakció: Ez a kölcsönhatásforma arra hívja fel a fi-
gyelmet, hogy ugyanaz a környezet mindenki számára más. A dohányfüstös lakás le-
vegője erősebben károsítja az erre érzékeny gyerek szervezetét. Az intenzív ingerekre 
és a társas hatásokra érzékeny gyerek másképpen reagál a durva szülőkre, mint a nyu-
godt. A visszahúzódó és stabil környezetet igénylő gyerek zaklatottabb, kiegyensúlyo-
zatlanabb lesz egy sokat költözködő és társaságkedvelő családban, mint az, amelyik 
ingerkereső beállítottságú. Az értelmesebb gyerek többet megért és hasznosít szülei 
műveltségéből, mint a kevésbé okos. Egy zenei tehetséggel megáldott gyerek többet 
tud profitálni egy zenész családban, mint az, akinek nincs ilyen hajlama. 

Még a nagyon fiatal gyerek is az objektív körülményeket szubjektív környezetté 
alakítja azáltal, hogy egyes vonásokat kiemel, másokat figyelmen kívül hagy, hogy 
értelmezi az őt érő hatásokat. Fejlődését és személyiségét ez a szubjektív környezet 
formálja. 

  Proaktív (előreható) interakció: A  gyerekeknek, ahogy idősebbé válnak, egyre több 
eszközük lesz arra, hogy saját maguk alakítsák környezetüket. Egyre inkább maguk 
választják meg barátaikat és tevékenységeiket. A visszahúzódó gyerek inkább a számí-
tógép vagy tévé előtt ül, vagy más olyan elfoglaltságot keres, amiben egyedül is ked-
vét lelheti, a társaságot és a változatosságot kedvelő viszont inkább barátaival tölti az 
idejét, s ha nincsenek társasági programok, akkor szervez magának. Az emberek tehát 
aktívan közreműködnek abban, hogy személyiségüknek megfelelő kapcsolatokat és 
időtöltéseket keressenek maguknak, és így életkoruk előrehaladtával egyre inkább a 
saját fejlődésük kovácsolóivá válnak.

A fentiekből kitűnik, hogy egyediségünk, személyes jellemzőink folyamatos alakulásban 
vannak, mivel fejlődésünk elválaszthatatlan a közegtől, amelyben fejlődünk. Az egyént és 
viselkedését csak a tényezők együttesének számbavételével és ezek kölcsönhatásában 
tudjuk megérteni. 

 n A FEJLŐDÉSI KIMENETET MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK 

Az előzőekben, amikor a felnövekvő gyerek környezetéről beszéltünk, beleértettük a ta-
pasztalati tanulást előidéző társas környezet egészét: a közvetlen gondozókat, a családot, 
a tanárokat, a gyermekorvost, a bolti eladókat, a szomszéd bácsit és sorolhatnánk. De a 
„környezet” szélesebb értelemben is értendő. Beletartozik mindaz a tényező, amiben 
ténylegesen felnő egy gyermek: a fizikai életfeltételek, a földrajzi jellemzők, az anyagi 
erőforrások, a mindennapi élet tárgyai, helyszínei. Ezenkívül a társadalmi feltételek és 
intézményrendszer, a politikai-hatalmi berendezkedés stb. Sőt, talán kevésbé magától ér-
tetődő, de a fejlődést befolyásolja a világra és az emberi létre vonatkozó tudás és hiedel-
mek, az értékek, a hagyományok, nevelési szokások, nyelvhasználat stb. is. 
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Egy afrikai, gyűjtögető életmódot folytató faluban, egy ázsiai vagy egy amerikai me-
galopoliszban, ahol emberek milliói élnek vagy akár egy európai kisvárosban, az életfel-
tételek egymástól is igen nagymértékben eltérnek, de ugyanazon országban és téri kö-
zelségben élők is nagyon különböző feltételek mellett  nőhetnek fel. Szűkösségben vagy 
bőségben, gyorsan változó vagy évszázadok óta állandó, könnyebb vagy nehezebb fel-
tételek mellett , harmóniában vagy konfl iktusokkal terhesen, biztonságban vagy kiszol-
gáltatott an, békében vagy háborúban, rendezett ebb vagy kusza viszonyok között . Ezen 
feltételek sajátosságai egymással is összefonódva, aktív kölcsönhatásban adják a fejlődés 
hátt erét. 

Az egyén és környezetei – a bioökológiai modell

Az egyén életét természetes életközegeiben szemlélő irányzat, az ökológiai megközelítés az 
élőhelyek egyedeinek és csoportjainak környezett el való kapcsolati mintázatát vizsgálja. 
A humánökológiai elmélet kidolgozója Urie Bronfenbrenner azt hangsúlyozza, hogy a 
fejlődés csak a teljes fi zikai, biológiai, illetve társas-társadalmi környezet együtt es fi gye-
lembevételével érthető meg. Nézetei szerint a fejlődést befolyásoló hatásoknak különbö-
ző szintjei vannak, a mindennapi rutinoktól a társadalmi intézményeken keresztül a kul-
túra által hangsúlyozott  nézetekig. Ezek a szintek rendszereket alkotnak és kölcsönhatás-
ban állnak egymással (Bronfenbrenner 1979; 1986).

Négy rendszerszintet különböztet meg: a mikro-, a mezo-, az exo- és a makrorendsze-
reket, később kiegészíti a modellt egy ötödik szintt el, a kronorendszerrel is, elméletét bio-
ökológiai elméletnek nevezve el (Bronfenbrenner 1986; 2005) (lásd 2.2. ábra).

Kronorendszer 

2.2. ÁBRA  Bronfenbrenner 
ökológiai modellje a 

gyermekre hatást 
gyakorló csoportokat, 

intézményeket és kulturális 
nézetrendszereket mutatja. 

A mezorendszerek 
a kapcsolódási pontok a 

mikrorendszerek (pl. család) 
és exorendszerek 

(pl. iskola) közt
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A mikrorendszer  A legelemibb ökológiai szint, az egyén fejlődését, életét közvetlenül 
befolyásoló tapasztalatok világa. Ebben szerepet játszanak az egyén biológiai adottságai, 
személyes jellemzői, a fizikai környezet és az egyénnel kapcsolatban álló jelentős szemé-
lyek és közvetlen csoportok, vagyis azok a közösségi kapcsolatok és a társas minták, akti-
vitások, melyekben a mindennapi rutinok zajlanak. 

Ez a pszichológiai szint, az interakciók és kölcsönösen aktivált szerepek világa, a 
konkrét és személyes élményeké. Ezeket a tapasztalatokat nagymértékben befolyásolják 
a gyereket körülvevő emberek és csoportok sajátosságai, mint pl. a szülők pszichológiai 
jellemzői, nevelési elképzelései, a szülő és a gyerek illeszkedése, kötődésük típusa, a jel-
lemző családi kommunikációs minták és működésmódok, a gyerek kortársak között el-
foglalt pozíciói, a körükben eltöltött idő mennyisége, az iskolai élet sajátosságai stb. 

Ahogy a gyerek egyre idősebb lesz, a családi kapcsolatok mellett egyre több közvet-
lenül ható csoport és egyre szélesebb tevékenységkör és társas szerep lesz a fejlődését 
legkövetlenebbül meghatározó környezeti elem. Az iskolás gyerek számára a mikrokör-
nyezetet elsősorban a családi és rokoni közösség, a szomszédok, a lakókörnyezet, a szülők 
barátai és a helyi közösség, az iskolai viszonyok, a kortárscsoport, a barátok és egyéb tag-
sági csoportok jelentik. Ezek jellemzőit a további rendszerszintek is befolyásolják. 

A pszichológia tudománya jórészt olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyek a mikro-
rendszer elemeit alkotják, így könyvünkben is több fejezetben olvashatnak ezekről. A fej-
lődő egyén kognitív képességeiről, a személyiségéről, fejlődési rendellenességeiről stb. 
lásd a 3., 4. és 14. valamint a 38. és 39. fejezeteket. A családról, a mikrorendszer legfon-
tosabb eleméről az 5. fejezet szól, a kötődési jellemzőkről pedig a 3. fejezet. Az iskolai 
csoportokról és a barátságok természetéről a 20. fejezet.

A mezorendszer  A mikrorendszer elemeinek kapcsolati hálója. Tehát a család, az isko-
la, a kortárscsoportok, vallási csoportok egymáshoz való viszonyának rendszere, köl-
csönhatásuk különböző vonatkozásai. A mezorendszert meghatározza a mikrorendszer 
elemeinek száma, tehát hogy hány fontos csoport tagja a gyermek, és mennyire differen-
ciált tevékenységekben vesz részt, valamint az elemek között lévő kapcsolatok természete 
és erőssége. Amennyiben a mikrorendszer elemei kompatibilisek egymással, viszonyuk 
kiegyensúlyozott, és kölcsönösen elismerik egymást, a mezorendszer erős és támogatja a 
gyerek fejlődését. Ezzel szemben komoly kihívást jelent a gyerek számára, ha nagyon el-
térőek az elvárások, és különböznek az alapvető értékek, ha alig van kapcsolat a gyerek 
számára fontos helyszínek között. Különösen az okoz problémát, ha ellenségesek a vi-
szonyok. 

Nem szerencsés tehát, ha a szülők keveset tudnak a gyerek iskolai dolgairól vagy ha 
helytelenítik a tanárok munkáját; ha a tanároknak fogalma sincs a gyerek családi körül-
ményeiről, ha leértékelik az otthonról hozott szokásokat vagy ha követelményeik ütköz-
nek a szülői elvárásokkal. Hasonlóan, megnehezíti az alkalmazkodást, ha a szülők nem 
becsülik, vagy egyenesen elítélik a gyerek érdeklődését, és negatívan viszonyulnak ba-
rátaihoz. Azonban ha a szülők ismerik gyermekük pedagógusait, ha érdeklődnek az ott-
honon kívüli dolgai felől, erősödik a kapcsolat. Ha az iskola tiszteli a gyerek mögött álló 
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családot, akármilyen is, ha együttműködő és elfogadó az esetleges különbözőségével, ha 
a szülők és a családok számára is szervez programokat, az jótékonyan hat a gyerek fejlő-
désére. Szerencsés, ha a szülők vagy/és a kortárscsoport értékrendje és az általuk meg-
követelt viselkedés illeszkedik az iskoláéhoz. 

Fontos tényező a mezorendszert tekintve az is, hogy a mikrorendszer egyes elemeibe 
való belépésre mennyiben készítik fel a gyereket. Az óvodából az iskolába vagy egyik is-
kolai szintről a másikra történő átmenet megkönnyítése a többi mikrorendszer dolga is: a 
családé, az óvodáé és az iskoláé is, de sokat segíthetnek a szülőtársak vagy a gyerek barátai 
is az átmenetek megkönnyítésében. 

Mint ahogy a következő rendszerszinteknek is van feladata ezzel. A fejlődő egyén köz-
vetlen társas és fizikai környezetében lezajló interakcióit ugyanis egy szélesebb társadal-
mi kontextus befolyásolja.

Az exorendszer  Azokat az intézményeket és a tényezők azon együttesét jelenti, ame-
lyek a mindennapi életet és a fejlődést indirekt módon befolyásolják, például a szülők 
vagy más személyek közvetítésén keresztül vagy a tárgyi-fizikai környezetben manifesztá-
lódva. Közvetítetten hat például a szülők munkahelye, a család társadalmi pozíciója, a 
település jellege és a helyi társadalom, a tömegkommunikáció és média, a különböző tár-
sadalmi intézmények, az oktatás-nevelés intézményei stb. 

A gyerek fejlődése szempontjából ezek is lehetnek segítő vagy hátráltató tényezők. 
Például a dolgozó anya távoli munkahelyére való utazással töltött ideje elvonhatja a gye-
rekre fordítható időt, az alacsony jövedelme és egyéb negatív élményei miatti frusztráció-
ja konfliktusokat generálhat. De pozitívan is tud hatni azzal, ha növeli az anya önbizalmát, 
sikerélményeket ad neki, ezáltal javítva a nehézségekkel való megküzdés hatékonyságát. 

A gyerek fejlődésére közvetetten ható elem lehet a lakókörnyezet: egy rossz biztonsá-
gú, elhanyagolt, kriminalizált környék nagyfokú rizikót jelent például (Okagaki–Luster 
2008). De az exorendszer része mondjuk a helyi önkormányzat döntése egy közeli iskola 
bezárásáról vagy a játszótér helyére építhető bevásárlócentrum létesítéséről. Ilyen ténye-
ző a fogyatékkal élők számára akadálymentessé tett környezet is, vagy az orvosi-egészség-
ügyi ellátás rossz elérhetősége (például a társadalombiztosítás jellemzői vagy a település 
elzártsága miatt). Az olyan családok esetében, amelyek számtalan problémával küszköd-
nek, hátrányos helyzetűek, a jó szociális ellátórendszer sokat tud tenni a kiegyensúlyozot-
tabb fejlődésért (Herczog 2011).

A makrorendszer  Az általános társadalmi berendezkedés, a kultúra és szubkultúra át-
fogó mintázata, amelyben az egyének élnek. Az életmódok sajátos konfigurációja, a ge-
nerációról generációra hagyományozott szellemi és anyagi javak összessége; a világ 
működésére és az emberi létre vonatkozó meggyőződések és elképzelések, az embe-
rekre, szerepekre és magára a társadalomra vonatkozó alapvető előfeltevések és szten-
derdek. A  makro rendszerben vizsgálhatók a rítusok, a történelem, a nyelvhasználat, a 
társadalmi klíma, az adott társadalomra jellemző életpálya-lehetőségek, a többi kultúrá-
val való kapcsolat. 
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Minden kultúrának sajátos elképzelései vannak a világról és benne az ember helyé-
ről, arról, hogy milyen rangja van a különböző életkorú egyéneknek, a nemek szerepé-
ről, hogy mi fontos és mi helyes, illetve arról, hogyan kell és hogyan lehet élni. Ezeket a 
fejlődő egyén születésétől fogva mint természetes és nem megkérdőjelezendő kereteket 
tanulja meg. Az egyes kultúrák különböznek egymástól komplexitásukban, a hagyomá-
nyoktól és a társadalom által kínált szerepektől való eltérés lehetőségében, az egyén és a 
közösség fontosságának hangsúlyozásában. A gyerek társadalomban betöltött szerepét és 
ezáltal a fejlődését is meghatározza kultúrájának felfogása a gyerekkorról, a gyerekneve-
lésről, az iskolai évekről, és a lehetséges jövőre vonatkozó elképzelésektől. Az iparosodott 
nyugati társadalmakban például a tanulmányok idejének kitolódása, a főiskolai-egyetemi 
évek alatt a családtól való elköltözés általánossá válása nem csupán a diákok személyes 
igénye, és nem csupán az otthontól való távoli tanulás következménye, hanem társadalmi 
lehetőségek, normák, elvárások, sőt divatok megnyilvánulása is.

Az egyén élete csak azok között a keretek között lehetséges, amelyeket társadalma és 
kultúrája határoz meg. Tehát az, hogy a gyerek mikor, hol, kivel tölti idejét, mit csinál, mi-
lyen elképzelései vannak a világról és saját magáról, kulturális hatásoktól is függ. Társadal-
manként és társadalmi csoportonként változó, hogy az egyén milyen tevékenységekben 
vesz részt, milyen szerepviszonyokat tapasztal, milyen elvárásokkal találkozik, cselekede-
teinek milyen következményei vannak, mikor és hogyan vesz részt közössége életében.

A kronorendszer  Kiterjeszti a környezetet a harmadik dimenzió, az idő felé (Bron-
fenbrenner 1994). A  kronorendszer egyaránt jelenti az egyedfejlődés idejét, vagyis az 
egyéni életutat, a családi időt és a történelmi időt is. 

A kronorendszert vizsgálva nézhetjük egy jelenség időtartamát (átmeneti vagy hosz-
szabb ideje áll fenn egy életesemény, munkanélküliség például vagy betegség, házastársi 
konfliktusok stb.), egy folyamat állomásait (például a válás negatív hatása a gyerekre az azt 
megelőző időszakban, majd utána egy vagy több év múltával) vagy az időben kibontakozó 
változások általi befolyást (például a testvérek számának gyarapodása a családban). Ezek 
újabb és újabb környezetet teremtenek a fejlődésnek, változó módon befolyásolva azt. 

Több jelenség hátterében csak egy távolabbi perspektívából tudjuk megtalálni a ma-
gyarázatokat. A  történelmileg változó kulturális gyakorlat a mai, gyorsan változó tár-
sadalmunkban ellentétes előírásokat róhat az egyénre és növelheti az emberek közötti 
feszültséget. Például a nemzedékek között, ha a fiatal huszonéves a nagyszülők szerint 
„nem teszi a dolgát”, mert még iskolába jár, és nem alapított családot; vagy konfliktusokat 
generálhat egy párkapcsolatban a nemi szerepek eltérő felfogása, például ha nem egyezik 
elképzelésük a tekintetben, hogy egy férfinak mennyire „illik” bevonódnia a háztartással 
és (majdan) a gyerekkel kapcsolatos feladatokba. Az egyén életében ezek sokszor belső 
vívódások, bizonytalanságok, önértékelési zavarok, elköteleződési problémák, döntés-
képtelenség, szorongások forrásává válhatnak, megakasztva a fiatalt a fejlődés optimális 
menetében. 

Az ökológiai megközelítés egy modellben tudja figyelembe venni az egyén személyes 
jellemzőit, életkörülményeit és a kultúra hatásait. A modell egyrészt rámutat a befolyáso-
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lás különböző szintjeire, rétegeire, szempontokat ad, emlékeztet arra, hogy hol lehet még 
magyarázatokat keresni egy felmerülő probléma esetén. Felhívja a figyelmet arra, hogy a 
mindennapi élet tapasztalatai, tehát a mikrorendszer minden fölötte álló rendszer függ-
vénye is. Másrészt erősíti a rendszerben való gondolkodást, ami a félrevezető és kártékony 
egytényezős és redukcionista magyarázatok ellen hat. Harmadrészt jól meg lehet érteni 
általa a folyamatos kölcsönhatásokat, belátni például, hogy a gondozói-nevelői gyakorlat 
nem csupán a szülő személyének köszönhető, hanem életkörülményeinek, a szülő társas 
kapcsolatainak, a társadalomnak, amiben él, a kultúrája által hagyományozott viselkedés-
módoknak, értékeknek stb. Azaz függvénye azon lehetőségeknek és kényszereknek, ame-
lyekben a rossz megoldások esetleg részben szükségszerűségek, ugyanakkor pedig egy 
támogató külső hatásra akár pozitívan befolyásolhatóak is. 

Hatások összjátéka – cirkuláris oksági viszonyok

A gyakorlati szakemberek, mint pl. szociális munkások, gyermekvédelemben dolgozók, 
de a pedagógusok számára is fontos tanulsággal szolgál a mikro- és makroszintű környe-
zeti rendszerek vizsgálata, a mikrorendszerek közötti viszony elemzése (mezorendszer), 
illetve a társas és történelmi változások következményeinek azonosítása. Ennek segítsé-
gével sokkal differenciáltabb képet lehet kapni a környezeti tényezők összjátékáról, meg-
érteni a fejlődés dinamikus rendszerét, az egyén személyes jellemzőinek beágyazottságát 
(Danis–Kalmár 2011). Tehát nem csupán a fejlődésre ható tényezőket magukat keresve, 
hanem azok oda-vissza hatásait, szinergiáját is felismerve. A cirkuláris (körkörös) okság 
elve azt jelenti, hogy a különböző tényezők kölcsönös függésben állnak egymással, szét-
választhatatlanul egymásra hatnak, folyamatában alakítva a jelenségeket. Ez nem csupán 
az egyén és környezetei vonatkozásában, hanem az egyén életének mindenféle rendsze-
reiben fellelhető elv. Tehát megfigyelhető a testi és lelki és társas színterek egymásra ha-
tásában éppúgy, mint az intellektuális és érzelmi vagy a morális területeken is. A helyze-
tekben az egyén a maga személyes biológiai, kognitív, érzelmi és viselkedéses jellemzői-
nek repertoárjával, teljes személyiségével és élettörténetének mindenféle tapasztalatával 
együtt vesz részt. 

A különböző rendszerek hatásának, a tényezők összjátékának, a cirkuláris oksági vi-
szonyoknak megértéséhez vegyünk egy hosszabban kifejtett példát. 

Egy pedagógus megtudja, hogy az osztályába járó egyik gyereknek alkoholista a 
szülője. Mivel tapasztalatai szerint a gyereknek mindig is baja volt a tanulással és az 
órán való figyeléssel, rendszeresen nem tudta követni a tananyagot, viselkedése sok-
szor agresszív és kiszámíthatatlan, tanárunk eljuthat ahhoz a felismeréshez, hogy 
most már érti az okokat. 

Pedig a gyerek iskolai teljesítményét és viselkedését számtalan egyéb tényező is 
befolyásolhatja. Biológiai, fiziológiai és egyéb testi jellemzők (intellektuális és kogni-
tív képességei, agyának működési jellemzői, értelmi fejlettségének szintje, fáradé-



60 n MÁ SODIK RÉSZ. A SZEMÉLYISÉG AL AKUL Á SÁNAK FOLYAMATAI

konysága, stressztűrő képessége, fizikuma stb., akár az is, hogy van-e lehetősége az 
iskola előtt reggelizni). Lelki tényezők (önmagáról alkotott képe, a teljesítményhely-
zetekhez való viszonya általában, pillanatnyi hangulatai és érzelmi állapota, a szerep-
léssel kapcsolatos beállítódása, a tantárgy iránti szeretete, felelősségtudata stb.). Tár-
sas tényezők (a tanár-diák kapcsolat jellemzői, a gyereknek az osztályában elfoglalt 
szerepe és helye, családtagjaival való viszonya stb.). Társadalmi-kulturális jellemzők 
(a nemi különbségekkel kapcsolatos sztereotípiák, a tanulás értéke és az iskola szere-
pének megítélése a családban, a gyerek számára a társadalom által kínált foglalkozási 
és életút-lehetőségek választéka stb.). 

Ezek közül persze sok kapcsolatban is állhat a szülő alkoholbetegségével is. Ugyan-
akkor az a tény, hogy a szülő alkoholbeteg, valójában nem mond el sokat arról, hogyan 
hat ez pontosan a gyerek fejlődésére, bár egyértelműen kockázatot jelent az optimális 
alkalmazkodás és a jóllét szempontjából. Az alkoholbeteg szülő személyiségének jel-
lemzői és viselkedése a családi rendszer egészének működését befolyásolja, tehát a gye-
rekre tett hatása nem csupán attól fog függeni, milyen maga a szülő, és milyenek a gye-
rek személyes tulajdonságai és megküzdő mechanizmusai. Meghatározó többek kö-
zött, hogy ezt hogyan kezeli a házastárs: feszültségeinek hatására milyen lelki-testi bajai 
alakulnak ki, elfojtja-e konfliktusait vagy nyílt veszekedésekkel reagálja le, hogyan szer-
vezi életét a stresszhatások elkerülésére, tud-e figyelmet fordítani gyermekeinek támo-
gatására vagy használja-e a gyermekét saját gondjainak csökkentésére stb. Ezenkívül 
meghatározó a gyerek szempontjából, vannak-e testvérei, milyen jellemzőkkel bírnak, 
melyiknek milyen lehetősége van életkortól és egyéb körülményektől függően elkerül-
ni az ártó hatásokat, és milyen közöttük a viszony. A testvér nyújthat modellt a nehéz-
ségekkel való megküzdésben, jelenthet menedéket esetleg a feszült helyzetekben, de 
növelheti is a kockázatokat azáltal, hogy az ő rossz adaptációja újabb és újabb stressz-
helyzetet generál. Ha egy idősebb testvérnek például módja van elköltözni otthonról, 
az ottmaradókra nagyobb teher hárulhat. Az „alkoholista szülő” tehát a családi rend-
szerműködés minden elemét befolyásolja, és akkor még nem beszéltünk a munkahely 
hatásáról (meddig tolerálja a megbízhatatlanságot például), a baráti, rokoni, szomszéd-
sági reakciókról, vagy az alkoholfogyasztás kulturális vonatkozásairól. 

A gyerek tényleges tanórai viselkedésében a háttérben húzódó családi hatás több-
féle rendszeren keresztül érvényesül. Az otthoni feszültségek következtében a fizikai 
fáradtsága (testi, biológiai szint) befolyásolhatja pillanatnyi hangulatát (pszichés 
szint), aminek következtében kevésbé lesz motivált a tanulásra, gorombán viselkedik 
társaival, ami konfliktusokhoz vezethet (szociális szint). Azt, hogy a tanár milyen 
eszközökkel próbálja bevonni a gyereket, és hogy a társak hogyan reagálnak a gorom-
ba viselkedésre, társas-társadalmi normák is szabályozzák (kulturális szint). Ha a 
gyereknek kudarcai vannak az iskolában (szociális szint), elkedvetlenedik, önbizal-
ma megcsappan, feszültebb lesz stb. (pszichés szint), és ha ez az állapot sokáig fenn-
marad, esetleg meg is betegszik (testi, biológiai szint). 

A körkörös hatások sorozatában az egyes okoknak lehet a többinél erősebb befo-
lyásoló ereje, mégis még ezeknek a hatását is módosítják az egyéb tényezők. 
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Az egyén életminősége – kockázati és védőtényezők, reziliencia

Minden életkorban, a fejlődés minden területén, az egyéni jellemzőktől a családon ke-
resztül a kulturális és politikai színterekig, a biológiai vonatkozásoktól a pszichésen át a 
társadalmiig érvényesülhetnek a fejlődést károsító, akadályozó és a fejlődést támogató, se-
gítő tényezők. A potenciálisan ártó, kockázatot jelentő, valamint az ezekkel szemben védel-
met nyújtó hatások bonyolult kölcsönös kapcsolatai vezetnek egy adott fejlődési kimenet-
hez. A környezeti tényezők befolyásoló ereje annál intenzívebb, minél hosszabb ideig tarta-
nak, és minél inkább a gyerek elsődleges gondozásával függenek össze, tehát a szűken vett 
gondozói környezet a legmeghatározóbb a fejlődés szempontjából (Danis–Kalmár 2011). 
(Ennek ellenére, mint látni fogjuk, nagy a szerepe a tágabb környezetnek, így az iskolának 
és a pedagógusoknak is abban, mennyire tud a gyerek jól boldogulni aktuálisan és később 
az életben.) Ugyanakkor genetikailag meghatározott, hogy a különböző hatásokkal szem-
ben mennyire vagyunk érzékenyek. A sérülékenység vagy sebezhetőség (vulnerabilitás) fo-
galma arra utal, hogy biológiai hajlamaink (prediszpozíciók) fogékonnyá tesznek bizonyos 
megbetegedésekre és érzékenyebbé bizonyos környezeti stresszforrásokra. Minél nagyobb 
a genetikai sérülékenység, annál nagyobb a valószínűsége a zavarok megjelenésének – de 
önmagában a hajlam nem eredményez szükségszerű megbetegedést. Az élet jó és rossz ta-
pasztalataival, eseményeivel, a különböző környezeti hatásokkal kölcsönhatásban idézi elő 
a problémákat (Glauber 2011). Ahogy a 30 fokos meleg egyeseknek már szenvedést oko-
zó hőség, míg mások akkor virulnak igazán, az egyik ártalom az egyik embernél nagyobb 
problémákat okoz, míg a másik nem annyira érzékeny rá. 

A  fejlődést károsító tényezőket fejlődési rizikófaktoroknak (kockázati tényezőknek) 
nevezzük. Ezek lehetnek hosszú távú, tartósan fennálló és átmeneti tényezők. A rizikó 
kapcsolódhat a gyermek sajátosságaihoz (mint pl. alacsony születési súly, nehéz tempera-
mentum, gyenge kognitív képességek), a szülő jellemzőihez (rossz pszichés állapot, tar-
tós betegség vagy szenvedély, gyermekkel kapcsolatos elutasító, bántalmazó viselkedés, 
kriminalitás), a család és a házastársi kapcsolat problémáihoz (egyszülős vagy mozaikcsa-
lád, házastársi konfliktusok, nagy gyerekszám, fogyatékkal élő családtag, veszteségek). 
Kockázati faktorként hat a szülők alacsony társadalmi státusza és szűkös anyagi lehető-
ségei (az alacsony iskolai végzettség, munkanélküliség vagy alacsony presztízsű munka, 
alacsony jövedelem, valamilyen kisebbségi vagy migráns lét), az alacsony társas támoga-
tottság (elhanyagolt vagy konfliktuózus rokoni kapcsolatok, kicsi kapcsolati háló, közö-
nyös vagy ellenséges szomszédok) és a lakóhely gondjai (rossz környék, elszigeteltség, 
gyakori költözés, a település rossz infrastruktúrája). A rizikótényezők kapcsolódhatnak 
az iskolához is (magas tanuló-tanár arány, irreális elvárások, iskolai bántalmazás). A tá-
gabb környezet felől rizikótényezőt jelentenek a bizonytalan társadalmi feltételek, gazda-
sági válság, az elnyomó politikai rendszer, szélsőséges társadalmi csoportok fenyegetése, 
természeti katasztrófa, háború stb. 

A  kockázati tényezők hatása megmutatkozhat érzelmi vagy/és viselkedéses problé-
mákban (pl. magas szorongásszint, mentális megbetegedések, antiszociális viselkedés, 
alkohol- vagy drogfogyasztás, kriminalitás). Lehet intellektuális, nyelvi, figyelmi követ-
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kezményük (csökkent IQ, beszűkült kognitív képességek, figyelmi és tanulási zavarok) és 
okozhatnak társas problémákat (rossz szociális kompetenciák, elszigeteltség, agresszió). 

A gyereket közvetlenül érintő hatások mások lehetnek eltérő feltételek között. Például 
az alacsony iskolázottságú szülők nagyobb kockázati tényezőt jelentenek, ha nagy sze-
génységben is élnek, mint ha kielégítőek az anyagi feltételeik. A válás negatív következ-
ményei még erősebben jelentkezhetnek, ha egyébként is gondjai vannak a gyereknek az 
iskolában, szemben azzal, ha kiváló intellektuális adottságai révén könnyen és sikeresen 
teljesít. A rossz, elhanyagoló vagy bántalmazó bánásmód még rosszabb lehet, ha nevelő-
szülők nevelik a gyereket, ugyanakkor ellensúlyozni tudja ezt például a gyerek különleges 
tehetsége valamilyen területen.

Minél több a rizikótényező – a genetikaiakat is beleértve –, annál nehezebb a fejlődési 
nehézségekkel való megküzdés, annál kevésbé sikeres az adaptáció. Így halmozódás ese-
tén ugrásszerűen megnő a negatív fejlődési kimenetek valószínűsége és súlyosabbak lesz-
nek a következmények (Danis–Kalmár 2011). Ugyanakkor a rizikótényezőkkel szemben 
az életet számtalan védőtényező is befolyásolja. Ezek adnak esélyt arra, hogy a rizikóté-
nyezők negatív hatásait elkerülje vagy ellensúlyozza az egyén. 

A fejlődést pozitívan befolyásoló protektív faktorok (védőtényezők) lehetnek: a ren-
dezett és támogató család, a stabil, erős kapcsolatok, az érzelmi kiegyensúlyozottság, a 
szülők elfogadó, pozitív érzelmeket kifejező attitűdje, határozott, világos határokat szabó, 
autonómiát és önállóságot támogató nevelése. Valójában védelmet nyújt minden olyan 
tényező, ami a korai gyermekkorban növeli a biztonságos kötődés és a jó szülő-gyerek 
kapcsolat valószínűségét: a szülő saját „jó szülő” reprezentációja (Lénárd 1997), jó adap-
tációs és megküzdő készsége, jó intellektusa és problémamegoldó képessége, egészsége, 
stabil érzelmi, társas és anyagi háttere, kiterjedt támogató kapcsolatai, biztos munka-
helye, alkotómunkája, magas önbecsülése. Védőhatású az alacsony konfliktusszint és az 
együttműködő normák az egyén minden fontos csoportjában, az egyértelmű keretek, a 
kontroll lehetősége és a kiszámíthatóság, az elismertség és a biztonság. A kockázati hatá-
sokkal szembeni védelemben fontos tényezők az egyén jó adottságai, könnyen kezelhető-
sége, átlagon felüli kognitív képességei, tehetsége, társas kompetenciái ( Jamieson 2010; 
Danis–Kalmár 2011).

A protektív faktorok (a védőtényezők) ellensúlyozni tudják a káros hatásokat, azál-
tal hogy kioltják vagy kompenzálják azokat. Például, ha az anya nagyon sok problémával 
küzd, amelyekkel nem tud megbirkózni, gyermekét elhanyagolja vagy bántalmazza, egy 
nagymama, akivel pozitív és biztonságos kötődést lehet kialakítani, ellensúlyozni tud-
ja ezeket a hatásokat, mint ahogy egy remek bölcsőde is, ahol megadják a pozitív gon-
doskodás élményét és pozitív modelleket tudnak nyújtani a gyereknek. Az anya számára 
védőtényező lehet egy vallási közösség vagy a segítő szomszédsági viszony, ahol a gyer-
mekmegőrzésen és egyéb fizikai támogatáson kívül útmutatást kaphat, és pozitív inter-
akciókat tarthat fenn, de minden más olyan hatás is, ami csökkenti a stresszes események 
számát vagy növeli az azokkal való megküzdés sikerességét.

Maguk a rizikótényezők is válhatnak védőhatásúvá. Egyrészt úgy, hogy a stresszhely-
zetek megtaníthatják arra az embert, hogyan lehet ezekkel megküzdeni. Ez úgy is mű-
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ködhet, hogy nem maga éli meg az ember, hanem más személy a modell. Ha látja a gye-
rek a szülei nehézségeit, tapasztalatai révén érzékenyebb lehet az előjelekre, gyorsabban 
tud reagálni, könnyebben ki tudja kerülni a csapdákat. A kihívásokkal való megbirkózás 
– akár a sikertelen is – hatékonyabb belső modelleket eredményezhet, így a későbbi ha-
sonló helyzetben sikeresebben tudja legyőzni a nehézségeket. Az a gyerek például, aki 
veleszületetten gyenge társas kompetenciái miatt megélte az általános iskolában társai 
csúfoldását és kirekesztő viszonyulását, serdülőkorában tehet egy elhatározást, hogy a 
középiskolai éveit nem hagyja „veszni”. Elkezdheti tudatosan fejleszteni saját képességeit, 
könyveket olvashat, társaságba járhat „gyakorolni” stb. 

A rizikótényezők védőfaktorokká válásának másik módja úgy hat, mint a védőoltás, 
immunizál. A korábban megtapasztalt nehézségek a későbbiekben segíthetik a hasonlók-
kal való megküzdést (Danis–Kalmár 2011). Például a kisgyermek, ha időnként szülei 
más gondozóra bízták, könnyebben marad ott a bölcsődében és az óvodában, mint aki-
nek még nem volt elszakadási élménye.

A  lélektani rugalmasság, a reziliencia az a képesség, hogy az egyén a fennálló nehéz 
körülmények ellenére megbirkózik a problémákkal és kudarcokkal, kihasználva a saját 
képességeit és erősségeit a nehéz kihívásokkal szemben. Az a tulajdonságegyüttes, ami 
támogatja a jóllétet és véd a kockázati tényezők káros hatásaival szemben. A reziliencia 
nem szünteti meg a stresszt, és nem tünteti el az élet nehézségeit, hanem csak megadja 
az embereknek az erőt, hogy leküzdjék a csapásokat és boldoguljanak (Masten 2009). 

A  reziliens emberekre jellemző a problémákkal való szembenézés, a tapasztalatok 
konstruktív felhasználása. Az ilyen emberek képesek mások pozitív figyelmének elnyeré-
sére, jó társas készségeik vannak, értelmet találnak az életben, céljaik vannak. Elmélyül-
ten tudnak játszani és dolgozni, magasak az elvárásaik, autonóm és hatékony emberek 
(Masten 2009). 

A rezilienciának részben veleszületett alapjai vannak (kiegyensúlyozottság), részben 
tanult személyiségvonások készlete, de – és esetünkben ez a legfontosabb – fejleszthető 
stratégia is. A gyermekkori élmények és a társas kapcsolatok fontos szerepet játszanak a 
rugalmasság megtapasztalásában életünk során. Ha a gyermek nevelkedését több fontos 
védő tényező támogatta, nagyobb valószínűséggel növekedett a rezilienciája. A mikro-
környezet „jó” elemei: család, iskola, közösségek mind növelhetik a rezilienciát, mint 
ahogy egyes szociális intézkedések is, mint pl. segélyek stb. Ezeknek a külső védőténye-
zőknek lehet összeadódó hatása, ami különösen fontos halmozott kockázati tényezők 
esetén (Fraser 1997). 

A kockázati és védőtényezők hatása függ attól is, milyen életkorban éri az egyént. En-
nek megfelelően a rezilienciát alkotó eszközök is változnak az életút során, és a növelésé-
ben szerepet játszó környezeti elemek jelentősége is. Kisebb korban például a személyes 
gondozói közegnek van nagyobb szerepe, serdülőkorban viszont a kortárskapcsolatok-
nak és a barátságoknak.

A pedagógusok fontos feladat lehet a reziliencia tudatos növelése a jóllét előmozdí-
tása érdekében és a kockázatok elleni védelemért. A  kutatók három külső védőfaktort 
azonosítottak, amelyek támogatják a rezilienciát: 1. gondoskodó kapcsolatok megléte, 



64 n MÁ SODIK RÉSZ. A SZEMÉLYISÉG AL AKUL Á SÁNAK FOLYAMATAI

2.  pozitív és magas elvárások, 3. lehetőség az érdemi részvételre (Christle et al. 2001; 
Masten 2009). 

Az iskolában a reziliencia ellen hat a túlkorlátozás, a formális, főleg a büntető tanári 
hatalomra építő viszonyulás, a gyerekek tudásszintjéhez, érdeklődéséhez nem igazodó 
oktatás és tananyag, a magas tanár-diák arány, vagyis ha sok diák jut a tanárokra (Wang–
Haertel –Walberg 1993). 

Ezzel szemben reziliencianövelő a védő, támogató, elfogadó, biztos kereteket nyúj-
tó, a gyerekekre odafigyelő, a viselkedésükre reagáló pedagógusi attitűd, a támogató 
kapcsolat. Az erősségekre építő, magas, de reális elvárások, a világos és következetes 
határok és szabályok, a bátorító visszajelzések, sikerekhez juttatás. Növelik a rezilien-
ciát a pozitív tapasztalatokat nyújtó minőségi tevékenységek, a hatékony és probléma-
megoldó készségek tanítása. Fontos elem még a jó közösségi kapcsolatok építése is 
(ebben a kollégák egymás közötti viszonya is szerepet játszik!) (Benard 1991; Wang–
Haertel–Walberg 1993). 

Vagyis az olyan iskolai környezet reziliencianövelő, ahol a diákok lehetőséget kapnak 
arra, hogy válaszoljanak, ahol vonzó, együttműködésre lehetőséget adó tanulási környe-
zet van, célokban való résztvevő szerep jut nekik és magasak a tanulói teljesítményekre 
vonatkozó elvárások (Christle et al. 2001). Nagy szerepe lehet a tanórán kívüli lehető-
ségek széles kínálatának és a sportnak is, ami már önmagában is jótékony hatású az ak-
tív és hasznos szabadidő eltöltésének lehetősége által, de árnyalja a gyerekek önmaguk-
hoz és társaikhoz való viszonyát is, és differenciáltabb szerepekben való részvételt kínál. 
Mindezek a valahová tartozás érzését és a bevonódás élményét nyújtják a tanulóknak, 
ami csökkenti az elidegenedés és az elszakadás érzéseit. Az iskolával való ilyesfajta kap-
csolat védőpajzsként szolgál a diákoknak a kedvezőtlen körülményekkel szemben, me-
lyeket az élet rótt rájuk (Wang–Haertel–Walberg 1993). Az eredmény: sikeresebb gyere-
kek az iskolában, egészségesebb élet és a kockázati viselkedés csökkenése (alkohol, drog, 
erőszakos cselekedet).

Az iskola is, mint a mikrokörnyezet fontos ágense, közvetlen tud hatni arra, hogy sta-
bil környezetet és kedvező feltételeket teremtve segítse a harmonikusabb fejlődést, le-
hetővé téve az egyénnek képességei és lehetőségei kibontását, esélyt adva a teljesebb ki-
bontakozáshoz. Itt kell azonban a pszichológia oldaláról hangsúlyozni, hogy a pedagógiai 
folyamatban a pedagógus jólléte, rezilienciája éppoly fontos, mint tanítványaié. A haté-
kony pedagógiai munka érdekében a pedagógusnak önmaga érdekében is erőfeszítéseket 
kell tennie. 

 n A SZOCIALIZÁCIÓ 

Az előzőekben sokrétűen bizonyítottuk, hogy az emberi fejlődés csak társas-társadalmi 
környezetben képzelhető el. Az öröklődés nyújtotta alapok a többi ember segítségével 
formálódnak egyedi emberi vonásokká. A következőkben a szocializáció fogalmának se-
gítségével arra mutatunk rá, hogyan zajlik ez a „formálódás”. 
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Szocializációnak nevezünk az egyén oldaláról minden folyamatot, amely révén társadal-
mi lénnyé válik, a másokkal való interakciók és a környezettel való találkozás során (Kourils-
ky-Augeven 2010). A társadalom felől pedig a szocializáció az elvárások és normák direkt 
tanítása és indirekt közvetítése a felnövekvő egyed számára. 

A  szocializáció már akkor megkezdődik, amikor a még meg sem született gyerek 
büszke apja arról fantáziál, hogy milyen jókat fognak focizni pár év múlva fiával, vagy 
édesanyja merengve simogatja pocakját, azon töprengve, hogyan tudja majd gyereke 
megvédeni magát az iskolában, ha bántani fogják. Hogy mire tanítják a gyereket, hogyan 
nevelik, mit várnak el tőle, egyaránt fakad a kultúrából, a konkrét társas viszonyokból és 
a család egyéni jellemzőiből. Ugyanakkor – mint már többször hangsúlyoztuk – mindezt 
befolyásolják a szocializálódó személy egyéni tulajdonságai is.

A szocializáció hagyományos megközelítéseiben a felnövekvő egyén szabályokhoz és 
tekintélyhez való viszonyulását hangsúlyozták, a beilleszkedést, az eltéréseket pedig köny-
nyen bélyegezték sikertelennek. A  szocializáció folyamatait is szűkített értelemben és 
alapvetően egyirányúnak tekintették nagyjából az 1960-as évekig: elsődlegesen a szülő 
az, aki hat a gyerekre. Ez a megközelítés egy sor olyan előfeltevésre épült, amit nem lehet 
fenntartani a mai, népmozgásokkal és internethasználattal jellemezhető, globalizálódó 
világunkban. Az információáramlás sajátosságai, a kulturális keveredés és a gyors tem-
pójú társadalmi változások viszonylagossá teszik a korábban állandónak és megkérdő-
jelezhetetlennek tartott normákat. Nincs egyértelmű etalon, ráadásul gyors az elévülés: 
a változékonyság pedig megköveteli az alkalmazkodás rugalmasságát az egyéntől (Kou-
rilsky-Augeven 2010). Ugyanakkor egyre erősödött az a felismerés is, hogy a szocializá-
ció nem egyirányú, a gyerek is hat a szülőre. Ma inkább a szocializáció interakcionista 
felfogásából indulunk ki, azaz egyre inkább a gyerek aktív szerepét hangsúlyozzuk a saját 
szocializációjában (Danis–Kalmár 2011). Ennek értelmében a szocializáció a társas-tár-
sadalmi érintkezések egész életen át tartó folyamata, amelyek révén az egyén bevezetődik egy 
adott társadalomba, miközben kialakítja személyes identitását. 

A szocializációban szerepet játszó tényezőket érdemes abból a szempontból is vizsgálni, 
hogy a személyiségfejlődésben mennyire jelentős szerepet töltenek be. Elsősorban a család 
és az egyénnel közvetlen kapcsolatban álló társadalmi csoportok közvetítik a világról való 
tudást, és ezek a csoportok azok, amelyeknek kiemelt szerepe van az önmagunkról alkotott 
kép kialakításában is. Maga az „én” is szocializációs termék: a „ki vagyok én” kérdésére adott 
válasz is elválaszthatatlan a társas hatásoktól. Az egyén fejlődése során egyszerre válik társa-
dalmi lénnyé és önálló, mindenki mástól különböző személlyé. Kultúra, társas viszonylatok, 
egyéni fejlődés és személyiség a szocializáció fogalmában egyesülnek. 

A szocializáció színterei és szereplői

A szocializációnak alapvetően két módját különböztetjük meg: az elsődleges és a másodla-
gos szocializációt. Több olyan modell is van, amely harmadlagos szocializációs színtereket 
is megkülönböztet, valamely szempontra külön fókuszálva (például az életkori szaka-
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szokra, megkülönböztetve a kisgyermekkori, az iskoláskori és felnőttkori szocializáció 
folyamatát, vagy a pályatanulást és munkavállalást nevezve meg harmadlagosnak, vagy a 
felosztás alapja lehet a mikroközösségekben való részvétel is), de ezek ismertetésétől itt 
most eltekintünk.

Elsődleges szocializációs folyamatnak  tekintjük azt az időszakot, mely életünk első, 
legmeghatározóbb éveire tehető. Ez minden későbbi szocializációs folyamat bázisa. Az 
elsődleges szocializáció főként a családi-rokonsági kapcsolatok révén zajlik, illetve azok-
nak a személyeknek a közreműködésével, akikhez a gyerek kötődik. Ezek a gyerek számá-
ra különösen fontos emberek, a „szignifikáns mások” közvetítik és szűrik a tapasztalatokat, 
ő pedig átveszi nyelvüket, kategóriáikat, világértelmezésüket, alapvető normáikat, beállí-
tódásaikat, érzelmi viszonyulásaikat. A kora gyerekkori években megtapasztalt világba az 
egyén beleszületik, úgy sajátítja el azt, mint az egyedüli létezőt, mint megváltoztathatat-
lant. Az ekkor tanultakat a gyerek belsővé teszi, internalizálja, ez válik önazonosságának, 
identitásának alapjává. Ebben a folyamatban fontos szerepet játszik az érzelmi kötelék, a 
szignifikáns másokkal való kapcsolat személyessége, felcserélhetetlensége. Az elsődleges 
szocializáció legfőbb tanulási mechanizmusa az azonosulás.

Másodlagos szocializáció  minden későbbi szocializációs tapasztalat, amely új valósá-
gokkal ismerteti meg az egyént, és bevezeti a társadalom valamely új metszetébe. Az ad-
dig megtapasztalt és önazonossá tett világ kitágul. Azok a személyek, akik ebben a folya-
matban kapcsolatba kerülnek az egyénnel és hatást gyakorolnak rá, új világokkal ismerte-
tik meg, új viszonyulásokkal. Minden olyan személy és csoport, akihez és amihez közel 
kerül az egyén, referenciává, vonatkoztatási keretté válik, ezáltal tágítja addigi világát, 
alakítja személyiségét. A másodlagos szocializációban is fontos tehát az azonosulásos ta-
nulás, ennek szereplői azonban már nem magától értetődően adottak, nagyrészt a sze-
mély választásán múlik, kikkel kerül kiemelt viszonyba (barátok, példaképek, tanárok, 
szerelmek).

A  gyerek a másodlagos szocializációban az ún. „generalizált másikkal” is azonosul 
(Berger–Luckmann 1998). Tapasztalatait általánosítja, kiterjeszti mint személyektől füg-
getlen követelményt, amelynek meg kell felelnie. A kicsi gyerek azért nem veri meg test-
vérét, mert a mamája haragszik rá, ha ezt teszi. Később rájön, hogy mások sem örülnek 
neki, ha verekszik. Így válik általános szabállyá, hogy nem szabad verekedni.

Az elsődleges szocializáció helyszíneibe tehát beleszületik az egyén, személyei adot-
tak számára. A másodlagos szocializáció helyeit viszont már megválaszthatja, és szereplői 
elsődlegesen az intézményekben betöltött pozíciójuk és szerepeik révén kerülnek kap-
csolatba vele. Ha valamiért nem érzi jól magát egy iskolában, elvileg lehetősége van má-
sikba iratkozni; eldöntheti, akar-e továbbtanulni, és milyen pályát választ; ha vallásos, 
körülnézhet, melyik egyházközösségbe akar tartozni; és addig kereshet az álláshirdetések 
között, amíg megfelelőt nem talál magának.

A fejlődés szempontjából a másodlagos szocializáció legfontosabb közvetítője az is-
kola. Ez a színtér a családi-rokoni viszonylatokhoz képest sokkal hűbben tükrözi a társa-
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dalom szerkezetét és szerepeit. A gyerek megtapasztalja, hogy egy tágabb közösségben 
hol van a helye, hogy egyéni tulajdonságai és képességei milyen lehetőségeket biztosíta-
nak számára. Sikerei és kudarcai nagymértékben függenek teljesítményeitől, beilleszke-
dése a normák és szabályok elsajátításától. A társas környezetétől kapott visszajelzések 
alapján gazdagodik és pontosabbá válik az önmagáról alkotott képe, identitásának szer-
ves részévé válik szerepeinek sokasága is. 

Szociális tanulás – a szocializáció mechanizmusai 

A szocializáció egyik fontos szerepe, hogy e folyamat során a biológiai egyén társas lény-
nyé válik. A szocializáció akkor a legeredményesebb, ha az egyének azért tartják be a tár-
sadalom által megkövetelt normákat, mert maguk is úgy találják, hogy ez a legjobb mód-
ja a viselkedésnek. De hogyan jön létre mindez? Hogyan tanítja rá a gyereket a környeze-
te mindarra, amit fontosnak tart? Milyen mechanizmusok segítik a társas tanulást? 

A társadalom ágensei (szülők, testvérek, pedagógusok, barátok, intézmények stb.) kü-
lönböző eljárásokkal veszik rá egyedeiket az általuk követendőnek tartott alapvető visel-
kedési és erkölcsi szabályokra, normákra, a kulturálisan értékelt tudásra és szokásokra, a 
társadalom által támogatott alapvető készségek és szerepek elsajátítására. Direkt tanítással 
és indirekt példamutatással, nyelvi és nem nyelvi eszközökkel, szóban és írásban, szándékos 
és nem tudatos módon, egyéni és intézményesített formában. A felkészítés közvetett módjai 
közé tartozik, amikor a gyerek részt vesz a közösség életében, a felnőtt-tevékenységekben. 
A társas együttlét minden formája tanulási folyamat is egyben. A születésnapi torta elkészí-
tésében „segítő” kisgyerek számos általános érvényű szabályt és társas sémát is elsajátít a kö-
zös munka révén (nemcsak a konyhai teendőkre vonatkozókat, hanem a születésnapokra, 
az ünneplésekre, a sikertelenség elviselésére, a nemi szerepekre stb. is). Közvetetten tanít a 
tárgyi környezet, és nevelő szerepe van a gyerek által elcsípett társasági beszélgetéseknek is. 
A nemi szerepekre való felkészítés részeként pl. a mi kultúránkban egy lánynak babát vesz-
nek és dicsérik, hogy milyen szép és kedves, a fiú viszont kisautót kap, ügyességét és erejét 
csodálják, és rosszallóan néznek rá, ha elsírja magát. Fontos szerepe van tehát annak is, hogy 
mit hangsúlyoznak ki a gyerekkel kapcsolatban. Közvetett tanító szerepe van a hallott-lá-
tott meséknek, a tévéfilmeknek, és a könyveknek is. 

Közvetlen nevelés  A direkt tanítás egyik módja nyelvi úton történik. A nyelvi ráhatá-
sok egy része „programozás” abban az értelemben, hogy az életre vonatkozó alapelveket, 
„recepteket” tanítanak meg a gyereknek. Arra vonatkoznak, hogy milyen a világ és milye-
nek benne az emberek (pl. „az élet szép”, „csak az a tiéd, amit megeszel”, „ne bízz senki-
ben, csak magadra számíthatsz”, „a férfiak mindig csak azt akarják”). Megmutatják, ho-
gyan fogadtathatja el az egyén magát, és hogyan kell viselkednie általában a különböző 
helyzetekben („okozz örömet másoknak”, „légy jó mindhalálig”, „soha ne add fel”, „ne 
lássák rajtad, ha valami bajod van”, „ne sírj, ha veszítesz valamiben”, „húzódj meg a háttér-
ben, akkor nem eshet bántódásod”).
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A  nyelvi ráhatások másfelől a konkrét viselkedést hivatottak szabályozni. Tiltások, 
felszólítások, szóbeli utasítások, iránymutatások teszik világossá a gyerek számára, hogy 
milyen helyzetekben mit kell, mit szabad tennie, illetve milyen a helytelen viselkedés. 
Például „evés előtt moss kezet”, „ne káromkodj”, „adjál a csokidból a testvérednek is”, „óra 
alatt ne beszélgess”, „karácsonyra készíts ajándékot a hozzátartozóidnak” stb. Ezek általá-
nos érvényűek, nem csupán egy konkrét szituációra értendők, tehát preventívek abban az 
értelemben, hogy minden hasonló helyzetre alkalmazhatóak.

A direkt tanítás másik formája a jutalmazás és a büntetés. A gyerek spontán viselke-
désére adott reakció, annak helybenhagyása és bátorítása, illetve helytelenítése és eluta-
sítása megváltoztatja az előfordulás valószínűségét. Jutalom értékű lehet egy játék a szü-
lőktől, ötös osztályzat a tanártól, de jutalmazó erejű a simogatás vagy a másik személy 
elismerése, mosolya is. Hasonlóan, a büntetés is lehet tárgyi és lehet szimbolikus is, a 
rosszallástól a javak megvonásán át („ma nem nézhetsz tévét”) a fizikai bántalmazásig.

A jutalmazásnak és a büntetésnek nem egyforma a hatása: a büntetés, szemben a ju-
talmazással, szorongást vált ki, valamint a büntető személy és helyzet elkerülését. A hi-
bákat hangsúlyozó, a diákokat többnyire szemrehányásokkal illető, kényszert alkalmazó 
pedagógus a tantárgytól, de sokszor a tanulástól magától is elriasztja a gyerekeket. Ezzel 
szemben a jutalmazó felnőtt a gyereket pozitív érzésekkel ajándékozza meg, és közelség-
kereső magatartást vált ki. A sokat dicsérő tanár növendékei igyekeznek kedvében jár-
ni, sokat vannak a közelében, elvárásainak szívesen eleget tesznek. Ebből az következik, 
hogy a jutalmazó felnőttnek több lehetősége van a befolyásolásra, mint a büntetőnek. 
Ráadásul jó esélye van arra, hogy a szeretetkapcsolat révén a referens hatalmát is használ-
ni tudja (lásd alább).

A  viselkedésirányítás ilyen formáinak hatékonysága az időzítésen is múlik. Ha egy 
viselkedést meg akarunk előzni, praktikus, ha még a végrehajtása előtt adjuk a vissza-
jelzést, különben nem elég hatékony a gátlás. Gondoljuk meg, ha pl. egy kisgyerek ebéd 
előtt sütit csen a tálból, s a szülő csak utólag, a maszatos arcából következtet a csínyére, 
az ekkor adott pofon valószínűleg azt eredményezi, hogy a gyerek legközelebb is megeszi 
a süteményt, majd utána szorongani kezd, várva a büntetést. A megerősítések akkor ha-
tékonyak, ha azonnal követik a viselkedést, különösen, ha ehhez megokoljuk tettünket.

Mind a jutalmazás, mind a büntetés viselkedésmódosító ereje nagyobb, ha a szemé-
lyek közti kapcsolat érzelemteli, növelve a gondozó befolyásoló hatalmának erejét.

Utánzás és modellkövetés (megfigyeléses tanulás)  A  szocializáció során a gyerek 
megtanulja, amit tanítottak neki és amit számon kérnek tőle, de azt is megtanulja, amit 
nem feltétlenül szándékoztak megtanítani neki. Megfigyeléses tanulással számtalan, tár-
sadalmilag helyénvaló és helytelen viselkedést is elsajátít a gyerek. Megtanulja, hogyan 
kell öltözködni, rendet rakni, udvariasan beszélni a szomszédokkal, de azt is, hogy más-
képp kell beszélni egyes emberekkel szemtől szemben, és másképp lehet a háta mögött. 
A szülő megtaníthatja a gyerekének, hogy nem szabad csúnya szavakat használni, de a 
gyerek azt is megfigyeli és esetleg követi is, ha hallja tőle a válogatott trágárságokat autó-
vezetés vagy sportközvetítés közben.
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A megfigyeléses tanulás mechanizmusai az utánzás és a modellkövetés. A szociális ta-
nulásnak ez a két formája nem csupán a megfelelő-nem megfelelő viselkedésmódok meg-
tanulását hozza létre, de az empátiás készség, az érzelmi viszonyulások, a társas értékek 
kialakításának is fontos tényezője, tehát általában a szociokulturális mintázatok elsajátítá-
sában is segíti a gyereket.

Egyes vizsgálati megfigyelések szerint az utánzás egyszerű, kezdetleges formája már 
születéskor jelen van. Az újszülött meglepően nagy arányban tükrözi a fölé hajoló felnőtt 
sajátos arckifejezéseit. Ez a jelenség, illetve az a tény, hogy a főemlősöknél is megfigyel-
hető az utánzás, arra enged következtetni, hogy a társas tanulás biológiailag is támogatott 
formájáról lehet szó.

Az utánzás későbbi formái már késleltetettek (a megfigyelt viselkedéstől távoli idő-
pontokban is felidézhetők), és tanulás eredményeképp alakulnak ki. Az utánzott visel-
kedés feltétele, hogy legyen egy hozzáférhető modell, figyeljen rá a gyerek, képes legyen 
a viselkedésére visszaemlékezni, és ne legyen túl bonyolult a viselkedés. Fontos még a 
motiváció, az, hogy az utánzott viselkedés révén valamilyen jutalom értékű dologhoz jut 
a gyerek. Ez lehet direkt megerősítés (dicsérő szavak, egy mosoly, gondoskodó magatar-
tás, esetleg valamilyen büntetés elmaradása) vagy ún. vikariáló, behelyettesítő megerősítés, 
amikor a modell részesül jutalomban.

A gyerek sok mindent és számtalan embert utánozhat. Modellek lehetnek számára a 
szülők, a testvérek, barátok, pedagógusok, a sarki fűszeres, filmsztárok, mesehősök vagy 
rajzfilmfigurák is. Modellé válhat valakinek a teljes személyisége vagy számos egyén kü-
lönböző vonásai (a nagyszülő spenót iránti rajongása, az imádott focista becsúszó szere-
lése, a legjobb barát szófordulatai stb.).

Egyes személyeket inkább követnek a gyerekek, mint másokat. A modellkövetés okai 
közül a legfontosabbak az érzelmi indítékok (a szeretet, illetve a félelem). A modellkövetés 
okai még a státuszirigység (a modell jutalmak birtoklója), szociális dominancia és a szociá-

2.4. KÉP  Az utánzás  
a szocializáció egyik  

legfőbb eszköze
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lis hatalom. Az a felnőtt is vonzó, akinek sok csokija van (státuszirigység), és az is, aki 
csokikat osztogat (a gyerekhez képest kontrolláló helyzetű, szociális hatalma van).

A fentieken túl azt is szem előtt kell tartanunk, hogy az elsajátítás függ a kognitív ké-
pességek fejlődésétől is, nem csupán a modell és a gyerek kapcsolatának jellemzőitől. 
A gyerek sok-sok esemény megfigyelésével és az azokban való részvétellel a helyzetekre 
és önmagára vonatkozó sémákat alakít ki, amelyek aztán szervezik az észlelését, és a to-
vábbiakban irányítják a viselkedését.

Kultúra és személyiség, etnocentrizmus

Az egyén szocializálódásának háttere, identitásának pedig szerves része kultúrájának 
mintázata. A kultúrák között nagy eltérések lehetnek a gondozási gyakorlatot, a szociali-
zációs színtereket és ágenseket illetően vagy az értékek vonatkozásában. Az iparosodott 
társadalmakra jellemző polgári-individualisztikus értékrend például nagyra értékeli a tel-
jesítményt és az egyéni sikereket, ezért az ilyen kultúra tagjai keresik a versengő helyzete-
ket, és büszkék arra, ha legyőznek másokat. Ugyanezek a szituációk egy szokás- és hagyo-
mánykövető értékrend alapján esetleg durva udvariatlanságnak minősülhetnek, mivel 
sértik a közösségi értékeket. Minden kultúra a saját fennállásához szükséges személyiség-
jegyeket támogatja. Például egy hierarchikus társadalomban a tekintélyek elfogadását, az 
engedelmességet preferálják, míg egy iparosodott társadalomban az önállóságot, a telje-
sítménymotivációt, az újításra való hajlamot. Kultúránként változó a saját személyiség, az 
én és a társas világ viszonyának értelmezése is. A nyugati kultúrákban az emberek saját 
érdekeiket hangsúlyozzák, a keleti kultúrákban a közösségekét. A nyugati emberek általá-
ban szabadnak, függetlennek tekintik magukat, értéknek tartják a másoktól való külön-
bözőséget, míg a keleti kultúrákban általában kölcsönös függések rendszerében és szoros 
egymásrautaltságban látják magukat (lásd 2.5. kép). Egy Amerikában ismert közmondás 
szerint „mindig azt a kereket olajozzák meg, amelyik a legjobban csikorog”, Japánban vi-
szont „a kiálló szöget beverik” (Markus–Kitayama 1991). Ezek az eltérések megnyilvá-
nulnak a mindennapi helyzetek értelmezésében és magyarázataiban is. Például Ameriká-
ban a rossz étvágyú, ételét félretoló gyereknek elmagyarázzák, mennyivel jobb soruk van, 
mint afrikai társaiknak, Japánban viszont arra hívják fel a figyelmét, milyen szomorú len-
ne a földműves, ha látná, hogy a nehéz munkával megtermelt ennivalót a tányéron hagy-
ják (Markus–Kitayama 1991; Kunda 2003).
A felnövekvő egyént és az őt körülvevő családot úgy érthetjük meg, ha az értékítélet-men-
tesség szempontját érvényesítjük. De ez nem könnyű, mivel általában elfogultak va-
gyunk a saját kultúránkkal szemben. Hajlamosak vagyunk az általunk megszokottat 
alapvetőnek és egyedül helyesnek tekinteni, vagyis úgy érezzük, saját életvitelünk, ér-
tékeink univerzálisak, sőt, a lehető legjobbak. Ez az etnocentrizmus, vagyis hogy a kul-
túránk által ítéljük meg az összes többit, saját normáinkat, szokásainkat tartjuk termé-
szetesnek, elfogadhatónak, kívánatosnak (Nguyen Luu 2011). Mások szokásait rossz 
szemmel nézzük, gyakran megbotránkoztatnak minket, elutasítjuk azokat, mégpedig 
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úgy, hogy nem kutatjuk azok eredetét, jelentését, funkcióját. A mieinket viszont meg-
kérdőjelezhetetlennek tartjuk. Saját, fejlődésre vonatkozó referenciakeretünket is uni-
verzálisnak tartjuk, és hajlamosak vagyunk az eltéréseket fejletlenségnek, elmaradásnak 
értékelni (Nguyen Luu 2011).

A pedagógusok számára elengedhetetlen a megértésre való tudatos törekvés. Fontos, 
hogy megértsük különbözőségünk gyökereit, pozitívumként tudjuk látni mások mássá-
gát, megtanuljuk tisztelni a kulturális sokszínűséget. A másik kultúra megismerése csök-
kentheti az idegenségtől való félelmet, át tudja alakítani az esetleges negatív megítélést, 
segít elfogadni a különbségeket, ezáltal csökkenti a konfliktusok valószínűségét. Az et-
nocentrizmus ellen úgy tehetünk, ha elfogadjuk, hogy kultúránk csak egy a lehetséges 
kultúrák közül.

A családi és az iskolai szocializáció kapcsolata

A gyerekek nagyon különböző szocializációs tapasztalatokkal kerülnek iskolába. A csa-
ládban tanultak befolyásolják a gyerek tanuláshoz való viszonyát, az érdeklődését, az órai 
aktivitását, az iskola intézményéhez való hozzáállását, a tekintélyek elfogadását, a feladat-
végzését, a versenyhelyzetek elviselését stb. A pedagógusnak sem könnyű megbirkózni az 
elsődleges szocializáció másságából adódó nehézségekkel. A változtatáshoz azonban fi-
gyelembe kell venni, hogy új értékeket megtanítani mindig nehezebb, mint egy már meg-
lévő értéket átvinni egy másik területre. Az iskolai szocializáció akkor igazán hatékony, ha 
rá tud épülni az elsődlegesre, ha elismeri annak értékeit, szokásait. A gyerek, mint már 
említettük, az otthonról hozott alapokat magától értetődőnek tartja, nem a lehetséges 
világok egyikének. Ez identitásának részét képezi. Gyakran éppen az okoz krízist a gyerek 
számára, hogy a másodlagos szocializációs intézmény szembesíti azzal, hogy más világok 

2.5. KÉP  A nők 
öltözködését a kulturális 

szokások nagymértékben 
befolyásolják
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is léteznek. Különösen nagy traumát okozhat neki, ha a másodlagos szocializáció intéz-
ményei leértékelik a család világát („igénytelen”, „tanulatlan” stb.). Ha az elsődleges szo-
cializáció alapjait megkérdőjelezik, elbizonytalanítják, az egyén védekezik. Minél na-
gyobb az eltérés a családi és az iskolai elvárások között, minél kevésbé támogatott a kü-
lönbségek áthidalása, annál nagyobb az egyén ellenállása ez utóbbival szemben.

Azon gyerekek, akiknek a számára idegen az iskola által megkövetelt szokásrend, akik 
egészen más szerepviszonyokat szoktak meg otthon, akiket olyan dolgokra akarnak ide-
genek rávenni, melyeket egyáltalán nem tartanak vonzónak (üljön a padban, ne egye meg 
a másik uzsonnáját, tanuljon olyan dolgokról, amik nem érdeklik, vagy aminek nem látja 
be közvetlen hasznát), és akik nem tudják pontosan megfejteni a tanárok által használt 
szavak jelentéseit, azok értelmi képességüktől függetlenül is hátrányba kerülhetnek. Ez 
különösen hangsúlyos akkor, ha nem járt bölcsődébe, óvodába a gyerek. Ha tehát az is-
kola nem értékeli kellően, sőt leminősíti azokat a szokásokat, értékeket, magatartásfor-
mákat, melyeket a gyerek otthonról hoz, és jobbnak tartott értékrendnek megfelelően 
át akarja nevelni, a „maga képére” kívánja formálni a gyereket, még ha a legjobb szándék 
vezérli is ez ügyben, nemhogy csökkenteni, de növelni fogja a gyerek ellenállását. A jó és 
hatékony pedagógiai gyakorlat tehát figyelembe veszi a gyerekek etno- és szociokulturá-
lis sajátosságait, csökkenti a család és az iskola világa közti távolságot. Ezt úgy tudja át-
hidalni, ha maga is erőfeszítéseket tesz a gyerek otthoni világának megismerésére és meg-
értésére, és minél elfogadóbban viszonyul hozzá. Ez természetesen nehéz lehet sokszor, 
hiszen a pedagógusok még néhány évtizeddel ezelőtt is nagy valószínűséggel hozzájuk 
döntően hasonló szocializációs közegből jött gyerekekkel találkoztak, manapság viszont 
nagyok lehetnek az eltérések, nemcsak a pedagógus és diákjai, de az egy osztályközösség-
be tartozó gyerekek között is. 

bioökológiai modell  cirkuláris oksági viszonyok  érés  etnocentrizmus  tran-
zakcionális modell: evokatív reaktív és proaktív interakció  fejlődési rizikófakto-
rok  kumulatív kulturális evolúció  legközelebbi fejlődési zóna  Bronfenbren-
ner-modell  öröklés  protektív faktorok  reziliencia  sérülékenység  elsődleges 
és másodlagos szocializáció

 n KULCSFOGALMAK
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1. A  diákok kerülendőnek gondolt viselkedésének hátterében gyakran vélünk 
egyetlen fő okot magyarázatul: a szülők hibája, a gyerek személyiségéből fa-
kad stb. A fejezet többféle modell segítségével mutat rá a hatások kölcsönös 
oksági kapcsolataira. Fogalmazzon meg következtetéseket ezek alapján a saját 
tanári praxisa számára! 

2. Gondolja végig, pedagógusként milyen módon tud majd hozzájárulni tanítvá-
nyai rezilienciájának növeléséhez! 

3. Gyakran nagyon távol van a családi szocializáció az iskola által megkívánttól. 
Milyen eszközei vannak a pedagógusoknak és az iskolának a közelítésre?

 n KÉRDÉSEK

Ribiczey N. 2008. A  rizikótényezőktől a protektív mechanizmusokig. A  reziliencia fo-
galmának alakulása a pszichológiában. Alkalmazott Pszichológia folyóirat 2008/1–2. 
161–171. A cikk arról szól, hogy milyen jelentős szerepe van a reziliencia megközelí-
tésnek a pszichológiában.

F. Lassú Zs. – Serfőző M. – Sándor M. – Kolosai N. – Pálffy Zs. 2015. Családi struktúra, 
szülői bánásmód és lélektani rugalmasság összefüggései serdülőkorban. Alkalmazott 
Pszichológia, 2015/1. 77–92. A folyóiratban online is elérhető módon olvasható ez a 
tanulmány. Teljes szöveg DOI: 10.17627/ALKPSZICH.2015.1.77. F. Lassú Zsuzsa 
és munkatársai a serdülőkorúak lélektani rugalmasságát veti össze az általuk megélt 
szülői nevelési stílussal és a családi struktúrával. A folyóiratnak ebben a tematikus szá-
mában (2015/1) további érdekes írások is találhatóak a témában.

Pikó B. – Hamvai Cs. 2012. Stressz, coping és reziliencia korai serdülőkorban. Iskolakul-
túra, 2012/9. 24–33. szám. Az Iskolakultúrában megjelent cikkben Pikó és Hamvai a 
serdülők stresszterheltségét és megküzdési stratégiáit veti össze a pszichológiai alkal-
mazkodással, vagyis a rezilienciával. 

Hamvai Cs. – Pikó B. 2008. Pozitív pszichológiai szempontok az iskola világában: a pozitív 
pedagógia kihívásai. Magyar Pedagógia, 108. évf. 1. szám 71–92. A pozitív pszicholó-
giai megközelítés jelentőségéről szól a cikk az iskola világában.

Ceglédi T. 2012. Reziliens életutak, avagy a hátrányok ellenére sikeresen kibontakozó is-
kolai karrier. Szociológiai Szemle, 2012/2. 85–110. Olyan hallgatók életútját elemzi ez 
a cikk, akik kedvezőtlen társadalmi hátterük ellenére felsőfokú tanulmányokat folytat-
nak, keresve rezilienciájuk forrásait.

Az Iskolakultúra, a Magyar Pedagógia és a Szociológiai Szemle írásai is elérhetőek online.

 n AJÁNLOTT IRODALOM





3. FEJEZET

AZ ANYA-GYEREK 
K APCSOL AT ÉS A KÖTŐDÉS

A kötődés elmélete 76
Bowlby kötődéselméletének megszületése 76
A ragaszkodó magatartás  78
A kötődés kialakulása  78
Exploráció biztonságos alapról 80
Kötődési mintázatok 80
A kötődés minősége és a gondozói magatartás 82
A gondozó szenzitivitását befolyásoló tényezők 83
A „belső munkamodell”  84
A korai kötődés hosszú távú hatásai 86
A kötődés hatása az iskola világára 89
A diákok kötődési stílusa és iskolai viselkedésük közti  
összefüggés  89
Kötődési stílus és tanári énhatékonyság  90
Kötődési stílus és osztálytermi konfliktusmegoldás 90
Tanár-diák kapcsolat a kötődés tükrében  91
A bizonytalanul kötődő gyerekekkel folytatott munka  93
A kötődési sajátosságokhoz illeszkedő iskolai feladatok 94

Számos megfigyelés alapján a pszichológia egyik alapvető megállapítása, 
hogy a személyiség fejlődésének meghatározó korszaka az első három életév. 
Ezen belül is kitüntetett jelentősége van a gyermeket gondozó, vele érzelmi 
kapcsolatban levő személynek, általában az anyának. Ennek okára a kötődés-
elmélet nyújt kielégítő magyarázatot. Ez a mintegy ötven éve megfogalmazó-
dó elmélet a gondozó személy és a gyermek közt kialakuló érzelmi viszonyra 
és a gondozó személlyel kapcsolatos tapasztalatok jellemzőire helyezi a hang-
súlyt a személyiségfejlődés leírásakor.

 n BEVEZETÉS
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 n A KÖTŐDÉS ELMÉLETE

Bowlby kötődéselméletének megszületése

Előzmények  A  kötődéselmélet az 1960-as években született meg. A  pszichiáter és 
pszichoanalitikus John Bowlby (1907–1990), a „kötődéselmélet atyja”, angol felső-kö-
zéposztálybeli családban született. Előkelő édesanyja, az uralkodó korszellemnek meg-
felelően, azt vallotta, hogy a túlzott szülői figyelem és a gyengéd szeretet a gyermek kárá-
ra válna, s ezért naponta mindössze egy órára „fogadta” őt, a délutáni tea után. Így a kis-
gyermek Bowlbyt egy dajka nevelte, akihez viszont gyengéd érzelmek fűzték. Azonban 
még négyéves sem volt, amikor szeretett dadája elhagyta a házat. Ezt a veszteséget később 
olyan tragédiaként írta le, mintha anyját vesztette volna el. Hétévesen már otthonát el-
hagyva internátusba került. A szeparációról szóló könyvében (Bowlby 1973) leírja, hogy 
ez az elszakadás milyen rettenetes volt számára. Évtizedekkel később pedig ezt mondta 
„Hétévesen egy kutyával nem bánnék így” (Schwartz 1999).

Ezek a gyerekkori élményei alapozhatták meg azt az érzékenységet és érdeklődést, 
amivel később a korai anyai gondoskodás hiányától szenvedő gyermekek felé fordult.

Bowlby az 1940-es években kezdett a kötődés kérdésével foglalkozni, amikor intézeti 
ellátásban részesülő fiatalkorú tolvajok szülő-gyerek kapcsolatát vizsgálta. E fiatalok élet-
történetében gyakori volt az anyától való hosszabb ideig tartó kényszerű távollét vagy a 
súlyos érzelmi elhanyagoltság. Néhány évvel később az árvaházi neveltetés hatását vizs-
gálva, azt találta, hogy azok a gyerekek, akik súlyosan nélkülözték az anyai gondoskodást, 
képtelenek voltak szoros érzelmi kapcsolat kialakítására, miközben válogatás nélkül ba-
rátkoztak idegenekkel.

Fenti tapasztalatai és vizsgálatai alapján, az 1951-ben közzétett Maternal Care and 
Mental Health című munkájában megfogalmazta egyik korszakfordító tételét. Eszerint: 
a csecsemőnek és a kisgyermeknek egy olyan meghitt, bizalmas és folytonos anyai kap-
csolatra van szüksége, amely mindkettőjük számára elégedettséget és örömöt nyújt. Ha a 
gyermek nem részesülhet ilyen kapcsolatban, akkor későbbi életében érzelmi zavarokkal 
fog küzdeni.

Bowlbynak azonban egy olyan elméletet is meg kellett alkotnia, amelyben elhelyezhe-
tő fenti tétele, hiszen a korszak pszichológiai elméletei közül egyik sem volt erre alkalmas.

Az 1950-es évek végéig ugyanis az anyához való ragaszkodást pusztán másodlagos 
szükségletnek tekintették. A  korabeli „érdekszeretet-elmélet” szerint a gyerek ahhoz a 
személyhez fog kötődni, aki táplálja őt. Ebben a kérdésben az egyébként homlokegyenest 
ellenkező, két uralkodó irányzat, a freudi analitikus elmélet és a tanuláselmélet elképzelései 
fedték egymást.

A kötéselmélet alapjai  Egyre több tény került azonban napvilágra, amelyek nem illet-
tek bele ebbe az elképzelésbe. Konrad Lorenz (1935) imprintinggel kapcsolatos megfi-
gyelései azt mutatták, hogy az állatvilágban a faj ifjú tagjai akár életük végéig is ragaszkod-
hatnak olyan felnőttekhez, akik soha nem táplálták őket.
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Harlow és Zimmermann (1959) „szőranyával” és „drótanyával” végzett majomkísérletei 
bizonyították, hogy annak a melegségnek, testi kontaktusnak és biztonságérzetnek, amit 
a szőranya nyújt, nagyobb szerepe van a ragaszkodás kialakulásában, mint a tápláléknak, 
amit a drótanya szolgáltat. Nyilvánvalóvá vált, hogy az anya fontos szerepe, hogy testi 
érintkezés révén biztonságos menedéket nyújtson utódjának veszély esetén. A kísérletek-
ből az is kiderült, hogy anya hiányában felnevelkedett kismajmok később súlyos viselke-
dési zavarokat mutatnak.

Saját tapasztalatain kívül többek között ezek az ismeretek is megerősítették Bowl-
byt abban a hitében, hogy az anyához való kötődés nem elsősorban a tápláláson alapul. 
Az evolúció tanára alapozva teremtette meg saját kötődésről szóló elméletét (Bowlby 1969), 
amely arra épül, hogy a gyermek ösztönösen törekszik a közelség és a testi kontaktus meg-
teremtésére. A kötődés tehát önálló, táplálkozástól független, motivációs bázissal rendelkezik. 
Ennek biológiai funkciója pedig a védelem és az oltalom keresése. Az emberi újszülött 
ugyanis egyedül életképtelen, életben maradásának elengedhetetlen feltétele, hogy az őt 
körülvevő felnőttek folyamatosan gondoskodjanak róla. Bowlby szerint mind az anyában, 
mind a csecsemőben kialakult egy biológiai szükséglet arra, hogy folyamatos kontaktus-
ban legyenek egymással, mivel az emberi faj fejlődése során azok a csemeték maradtak 
életben, akik anyjuk közelségét megőrizték. Központi jelentőséget tulajdonít továbbá an-
nak, hogy az anya érzékenyen reagáljon a gyermek „ragaszkodó magatartására”; és annak, 
hogy létezik egy szenzitív periódus, ami alatt a kötődésnek létre kell jönnie, máskülönben 
a személyiség fejlődése súlyosan sérül.

3.1. KÉP  A gyermek 
életében az első jelentős 

személy az őt gondozó felnőtt
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A ragaszkodó magatartás 

Bowlby elsőként ismerte fel, hogy az embergyerek szociális interakcióra való hajlammal 
érkezik a világra. Szerinte az ember egy úgynevezett bioszociális ösztönnel születik, ami 
arra készteti őt, hogy gondozójával szoros kapcsolatot alakítson ki. Ezt szolgálja a „ragasz-
kodó magatartás”, amin Bowlby azon veleszületett viselkedésformák és reakciókészlet összes-
ségét érti, amelyek arra szolgálnak, hogy a gyermek megszerezhesse, illetve fenntarthassa any-
ja közelségét, amikor annak szükségét érzi. Ugyanígy az anya is rendelkezik az „utódgondo-
zói viselkedés” részben előprogramozott repertoárjával, amely kielégíti a csecsemő 
közelségkereső szükségletét, és védelmet, biztonságot nyújt számára.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az anya a síró újszülöttet már élete első napjaiban 
is simogatással, ringatással, öleléssel és beszéddel nyugtatja meg, természetesen a táplá-
láson kívül. Látva ennek hatékonyságát, örömmel foglalkozik ily módon gyermekével. 
Később a gyermek arcán megjelenő mosoly is kiváltja a szülő örömteli válaszát, függet-
lenül attól, hogy a két-három hetes újszülöttnél ez még nem személynek szóló mosoly. 
Hasonló módon szerzi meg és tartja fenn a közelséget a gyermek az anya tekintetének 
követésével, gőgicsélésével, azzal, ha az anya karjaiba simul, később, ha átöleli vagy hívo-
gatja őt. Az újszülöttek tehát nem várnak passzívan arra, hogy a dolgok megtörténjenek 
velük, hanem aktívan „kinyúlnak” környezetük felé ingerekért és szociális kapcsolatokért.

Így a csecsemő „ragaszkodó magatartása” és az anya érzékeny reagálása révén olyan 
jól összehangolt tranzakciósorozatot hoznak létre, amelyben kölcsönösen megerősítik és 
kielégítik egymást, ezzel elősegítve a kötődés kialakulását. Természetesen az újszülöttek 
és a csecsemők jelzéseiket kezdetben ösztönösen, minden megkülönböztetés nélkül kül-
dik környezetük felé. Még a hatodik hét táján megjelenő úgynevezett szociális mosoly is 
bárkinek kijár, aki a gyerek fölé hajolva rámosolyog, sőt ezt a választ az élettelen mosoly-
gó arc is képes kiváltani.

A kötődés kialakulása 

A kötődés kialakulását Bowlby akkorra teszi, amikorra a gyermek képes különbséget ten-
ni az emberek között; amikor a szülőt mint ismerőst ismeri fel, az idegent pedig mint is-
meretlent. Az anyára többet mosolyog; látására, hangjának hallatára vagy ölelésére hama-
rabb megnyugszik, de még örömmel fogadja azt is, ha idegenek emelik föl, etetik vagy 
ringatják el.

Bowlby szerint kötődésről akkor beszélhetünk, ha ez a ragaszkodó magatartás egy 
(esetleg néhány) fontos személyre irányul. Amikor a csecsemő már egy tisztán és ponto-
san azonosított személy közelségét keresi és próbálja fenntartani azért, hogy magát biz-
tonságban érezhesse. Azok a tapasztalatai, hogy ez a személy a szükségben elérhető, jelzé-
seire érzékenyen reagál, a csecsemő számára erős és átható biztonságérzetet nyújt. Ez az 
érzés pedig arra biztatja, hogy értékelje és folytassa ezt a kapcsolatot. A kötődés tehát egy 
tartós, egy vagy legfeljebb néhány fontos személyhez fűződő érzelmi kötelék.
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Kialakulásának viselkedésbeli kritériumai a következők: 

  A gyermek a nyugtalanság jeleit mutatja, ha az anya magára hagyja, és ez ellen minden 
rendelkezésére álló eszközzel tiltakozni próbál, míg visszatérésére örömmel és meg-
könnyebbüléssel reagál.

  Akkor is az anya felé fordul, ha közvetlen kapcsolatba nem kerülhet vele, azaz messzi-
ről hallgatja a hangját, figyeli minden mozdulatát.

  Ha a gyermek sírására vagy hívogatására az anya helyett egy idegen közeledik felé, 
akkor a gyermek hirtelen kétségbeesetten sírni kezd, ami csalódottságát és biztonság-
érzetének elvesztését jelzi. Ez a 7–9 hónapos korban megjelenő idegenektől való féle-
lem abban is megnyilvánul, hogy idegenek jelenlétében a gyermek közelebb húzódik 
anyjához, kevesebbet mosolyog és ritkábban gagyog.

Bár a kötődés kialakulásának folyamata és viselkedéses jelei jól leírhatóak, mégis nehéz 
megmondani, hogy pontosan mikorra jön létre. A kötődés egyéni sajátosságait vizsgáló 
módszerek alapján mégis arra lehet következtetni, hogy zavartalan kapcsolat esetén egy-
éves korra már kialakul.

A ragaszkodó magatartás és a kötődés megkülönböztetése azért is fontos, nehogy ösz-
szetévesszük a közelség keresését – azaz az intenzív ragaszkodó magatartást – a kötődés 
biztonságosságával.

A ragaszkodó magatartás intenzitása nem tükrözi sem a kötődés erősségét sem bizton-
ságos voltát. A kötődés biztonsága azt fejezi ki, hogy a gyermek mennyire bízhat abban, 
hogy anyja (a kötődési személy) rendelkezésére fog állni, ha szüksége lesz rá. A ragasz-
kodó magatartás intenzitása és a kötődés biztonsága sokszor éppen fordított arányban áll 
egymással.

Harlow a „szőranyákkal” végzett kísérletsorozatában erre vonatkozóan azt találta, 
hogy azok a majomcsecsemők, akiket az anya többször „eltaszított” magától (erős leve-
gőáram befújásával mintegy lesöpörték őket a szőranyákról), sokkal több időt töltöttek 
az anyán való csimpaszkodással, mint a kontrollcsoport.

A ragaszkodó magatartás és a kötődés biztonsága közti széttartást magunk is tapasz-
talhatjuk intézetben nevelkedő gyermekeknél, akiknél sűrűn változik a gondozósze-
mélyzet, és így a bizalmi kapcsolat nem épülhet ki. Ezek a gyerekek inkább keresik a testi 
kapcsolatot, azokkal is, akiket kevésbé ismernek, jobban tapadnak rájuk, kapaszkodnak 
beléjük és követik őket, ugyanakkor kevésbé zavarja őket, ha az illető elmegy.

A kötődés biztonságát éppen az fejezi ki, hogy a ragaszkodó magatartás, ami körülbe-
lül 12 és 18 hónap között a legerőteljesebb, szép lassan fokozatosan csökken. A kötődés 
lehetővé teszi a gyermek számára, hogy valóságosan is (távolságban és időben mérve), és 
érzelmileg is el tudjon távolodni az anyától.



80 n MÁ SODIK RÉSZ. A SZEMÉLYISÉG AL AKUL Á SÁNAK FOLYAMATAI

Exploráció biztonságos alapról

A kötődéselmélet egyik központi gondolata, hogy a csecsemő akkor tud kellő kíváncsi-
sággal és bátorsággal elindulni a környező világ felfedezésére, ha anyja olyan „biztonságos 
bázist” nyújt ehhez számára, ahová veszély esetén visszatérhet. Ezt a koncepciót fejezi ki 
Mary Ainsworth (1978) által létrehozott „exploráció biztonságos alapról” fogalom. 
Bowlby (1987) hipotézise szerint ennek hátterében egy olyan viselkedésszabályozó 
rendszer van, amely a környezeti feltételeket figyelembe véve folyamatosan irányítja a 
kötődéssel kapcsolatos viselkedéseket, szabályozza a távolság és közelség megfelelő ará-
nyát az anyával való viszonyban. Hiszen a ragaszkodó magatartás mellett vagy azzal ellen-
tétben, létezik egy másik ösztönzés a környezet felfedezésére, új dolgok megismerésére, 
az önálló vagy a kortársakkal való megannyi aktivitásra. Ezt az ösztönzést az explorációs 
viselkedési rendszer szabályozza. Ez a két viselkedést szabályozó rendszer egymással 
együttműködve finoman összehangolva fejti ki hatását. Ha a gyermeket valamilyen 
stressz éri, fél, bizonytalan, fáradt vagy beteg, akkor mindez a „ragaszkodó magatartást” 
mozgósítja. Mikor azonban biztonságigénye kielégült, akkor figyelmét bátran fordíthatja 
a külvilág felé. A kötődés biztonsága tehát elősegíti, hogy a gyerek kapcsolatba léphessen 
más személyekkel, ismereteket szerezzen a külvilágról. 

Kötődési mintázatok

Bár a kötődésre való veleszületett hajlam, és a kötődés fejlődési útvonala is egyetemes, az 
anya-gyerek kapcsolatban megélt tapasztalatoktól függően mégis egyedi kötődési mintáza-
tok alakulnak ki. A kötődéselmélet másik nagy úttörője, Mary Ainsworth dolgozta ki mun-
katársaival (Ainsworth et al. 1978) azt a laboratóriumi alapokon nyugvó idegen helyzet kí-
sérletet, amely lehetővé tette, 12–18 hónapos csecsemők kötődési mintázatának feltárását.

Az idegen helyzet kísérlet nyolc háromperces epizódból áll. Az anyát és a gyermeket 
egy játékokkal teli, de számukra ismeretlen szobába vezetik, ahol egy darabig kettesben 
tartózkodnak. Majd bejön egy idegen személy, aki próbál bekapcsolódni a gyerek játéká-
ba. Ezt követően az anya távozik, és az idegennel hagyja a gyermeket. Az anya visszatér, 
az idegen csendben távozik. Ezután az anya újabb három percre teljesen egyedül hagyja 
a gyermeket, majd az idegen visszatér, és ha szükséges, vigasztalni próbálja a gyermeket. 
Végül az anya visszatér, és az idegen távozik.

Az egyes epizódokból látható, hogy a gyermek több, és egyre erőteljesebben stressz-
keltő helyzettel találkozik: idegen környezet < idegen személy < anyától való szepará-
ció < teljes egyedüllét. Az eljárás során elsősorban azt figyelik, hogy a gyerek hogyan 
viselkedik a kezdeti, viszonylag nyugodt időszakban, hogyan reagál a stresszhelyzetekre, 
a szeparációra és az újraegyesülésre. Ezen reakciók alapján három különböző kötődési 
mintázatot találtak. 

A biztonságosan kötődő csecsemők az anyát mint biztonságos bázist használják, ahon-
nan explorációra indulhatnak. Az anya jelenlétében a csecsemők bátran fedezik fel kör-
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nyezetüket, nyugodtan játszanak. A nyugtalanság egyértelmű jeleit mutatják, amikor az 
anya távozik, kereséssel, sírással reagálnak a szeparációra, és így a játékot is képtelenek 
folytatni. A  szülő visszatértekor azonnal felveszik vele a kapcsolatot, felkapaszkodnak 
az ölébe, odabújnak hozzá, és hamar megnyugszanak a karjaiban. A megnyugvás után 
folytatják a játékot. Esetükben tehát a közelségkeresés és a környezet explorációja egyen-
súlyban van. 

A bizonytalan-elkerülők csoportjába tartozó gyerekek aktívan explorálnak, szinte vé-
gig a játékok kötik le figyelmüket. Látszólag alig érinti őket, hogy az anya velük van-e, 
hiszen nem keresik közelségét. Nem keserednek el az anya távozásakor, visszatérésekor 
kerülik a vele való érintkezést, ha pedig a szülő közeledik hozzájuk, elfordítják tekintetü-
ket, eltávolodnak tőle. Némi nyugtalanságot akkor mutatnak, ha egyedül hagyják őket, 
de az idegen ugyanúgy megfelel nekik arra, hogy megnyugodjanak, mint az anya. Az ő 
esetükben tehát az exploráció jóval hangsúlyosabb, mint a kötődési viselkedés.

A  bizonytalan-ambivalens módon kötődő csecsemők már az idegen szobába lépés-
kor is mutatják a szorongás jeleit. Nehezen kezdenek el játszani az anya jelenlétében is, 
nyűgösek, sírnak, passzívak maradnak, és nem mernek eltávolodni az anyától. Teljesen 
kétségbeesnek, amikor az anya távozik, és minden erejükkel ellenállnak annak, hogy 
az idegen vigasztalja őket, vagy bármilyen kapcsolatba kerüljön velük. Amikor az anya 
visszatér, egyszerre keresik a közelséget és próbálják kifejezni dühüket. Az anya ölébe 
kéredzkednek, de ahogy felveszi őket, rögtön le akarnak szállni. Viselkedésükben a szo-
rongás, a ragaszkodás és „csüngés” egyszerre van jelen a haraggal és elutasítással. Így nem 
lelnek igazi megnyugvásra a későbbiekben az anya jelenlétében sem. Képtelenek arra, 
hogy újra elmerüljenek a játékban, mert szemük sarkából állandóan azt figyelik félve, 
hogy ott van-e még az anya. A kötődési viselkedés túlzott jelenléte gátolja az explorációs 
tevékenységet.

Ainsworth vizsgálatai alapján az amerikai középosztálybeli gyerekeknek 60%-a muta-
tott biztonságos, 20%-a elkerülő, és 15%-a ambivalens kötődési mintázatot (Ainsworth 
et al. 1978).

Dezorganizált kötődés. Az idegen helyzet módszerének széles körű alkalmazása során 
egyre növekedett azoknak a gyerekeknek a száma, akiket nem lehetett a fenti kötődési 
típus egyikébe sem besorolni. Main és Solomon (1990) ezért létrehoztak egy új kategóri-
át, ami a dezorganizált elnevezést kapta, mivel az ide tartozó gyerekeknél, nem fedezhető 
fel semmiféle egységes viselkedés, koherens kötődési stratégia, amit stresszhelyzetben al-
kalmazni tudnának. Viselkedésük az idegen helyzetben a „szétesettség” különböző jeleit 
mutatja. Vannak, akik még a szülő jelenlétében is dermedtséget, tartós mozdulatlansá-
got mutatnak, vagy csapkodják kezüket, verik a fejüket, hogy elkerüljenek egy helyzetet. 
A gyermek viselkedésében sokszor a teljes zavarodottságot, a szülőtől való félelem jeleit 
láthatjuk.
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A kötődés minősége és a gondozói magatartás

A gondozó szenzitivitása  Ainsworth mutatott rá elsőként arra, hogy a biztonságos kö-
tődés kialakulásának egyik fontos feltétele az anya, illetve a gondozó érzékenysége, vagy-
is szenzitivitása. Magát a szenzitivitást pedig úgy határozta meg, mint az anya képességét 
arra, hogy pontosan észlelje és értelmezze a csecsemő viselkedésben megnyilvánuló jel-
zéseit, majd ezek ismeretében megfelelően és azonnal reagáljon, és így kölcsönösen egy-
másra tudjanak hangolódni (Ainsworth 1969). Az ilyen anya képes alkalmazkodni a gye-
rek hangulatához, több szociális ingert nyújt számára, méghozzá a gyerek pillanatnyi lel-
kiállapotának megfelelően: a síró gyereket felveszi, simogatja, ringatja, gügyögésére 
pedig beszéddel válaszol. Így a gyermek biztos lehet abban, hogy a szülő elérhető lesz, ha 
veszélyes vagy ijesztő helyzetbe kerül. Éppen ezért nyugodt érzelmi állapotban engedve 
kíváncsiságának bátran eltávolodhat tőle, hogy felfedezze környezetét, amihez szintén a 
szülőtől kap biztatást. 

A bizonytalan-elkerülő kötődés hátterében a „következetesen inszenzitív” gondozói 
magatartás áll. Az ilyen anyák a gyermek nyugtalanságára sírására nem reagálnak megfe-
lelően, nem képesek ráhangolódni a gyermek igényeire. Nem lelik örömüket a gyermek-
kel való együttlétben, kerülik a gyengéd testi kapcsolatot, ritkábban simogatják, ölelik, 
ringatják őket. Az ilyen gondozásban részesülő gyermek tapasztalatai alapján számára 
stresszes helyzetekben nem számíthat a szülő megnyugtató jelenlétére, s ezért ilyenkor 
sem mutat kötődési viselkedést, hanem a külvilág ingereivel foglalja el magát.

Ezért, vágyva a meleg elfogadó kapcsolatra, ugyanakkor az elutasítás fájdalmát el-
kerülendő, kísérletet tesz arra, „hogy életét szeretet és mások támogatása nélkül élje” 
(Bowlby 1987, 250.).

A bizonytalan-ambivalens kötődés hátterében nagy valószínűséggel kiszámíthatatlan, 
„következetlenül inszenzitív” gondozói magatartás áll (Isabella 1993). Az ilyen, gyakran 
az anyai szerepre még éretlen szülő olykor képes ráhangolódni a gyermek igényeire, más-
kor válasz nélkül hagyja vagy elutasítja azokat. A gyerek jelzéseire gyakran nem a gyerek, 
hanem saját szükségletei szerint reagál.

Mivel a szülő reakciója kiszámíthatatlan, ha egyedül hagyják, nem tud bízni abban, 
hogy a szülő újra visszatér, ha szüksége lesz rá. Ez a bizonytalanság állandó szorongásban 
tartja, hiszen rengeteg kellemes tapasztalata van arról, hogy milyen az, ha a szülő elérhe-
tő. Így a csecsemő az enyhébb stresszre is erőteljes jelzésekkel, nyugtalan viselkedéssel 
reagál, hogy megszerezze gondozója figyelmét, és megtartsa közelségét. Mivel számára 
legfontosabb a biztonságos közelség megszerzése, figyelmét nem tudja zavartalanul a 
környezet megismerése felé fordítani.

A dezorganizált kötődés kialakulására azonban a szülői szenzitivitás vagy inszenziti-
vitás nem ad kellő magyarázatot (Tóth 2011). Számos vizsgálat igazolta (Fonagy–Tar-
get 2005), hogy dezorganizált kötődés előfordulása szoros kapcsolatban áll olyan családi 
rizikófaktorokkal mint a bántalmazás, elhanyagolás, a szülő mentális betegsége, alkoho-
lizmusa, a szülő súlyos, feldolgozatlan vesztesége, serdülőkori anyaság stb. Ebből kiin-
dulva Main és Hesse (1990) a dezorganizált kötődési viselkedést a „rettegő és rettegést 



3. A Z ANYA-GYEREK K APC SOL AT ÉS A KÖTŐDÉS n 83

okozó” gondozói magatartással hozza kapcsolatba. Ilyen esetekben a gyerekek gyakran 
tapasztalnak bántalmazó, fenyegető, félelemkeltő vagy éppen félelmet tükröző gondozói 
magatartást a szülők részéről, függetlenül attól, hogy a szülő általában szenzitív vagy in-
szenzitív. Így az a paradox helyzet áll elő, hogy a szülő a biztonság és a veszély forrása is 
lesz egy személyben. Ez a súlyos konfliktus fejeződik ki az idegen helyzetben mutatott 
viselkedésükben. Az idegen környezet és a szeparáció okozta szorongás a gyermekből 
közelségkereső kötődési viselkedést vált ki, ugyanakkor a szülőtől való félelem menekü-
lésre készteti. Ez az egyidejűleg fellépő motivációs konfliktus vezet a viselkedési stratégi-
ák teljes összeomlásához.

A gondozó szenzitivitását befolyásoló tényezők

A csecsemő temperamentuma  Láthattuk, hogy a biztonságos kötődés kialakulásához 
a szülő és gyermek „kölcsönös egymásra hangolódása” szükséges. Így joggal merült fel az 
a kérdés, hogy a gyermek veleszületett alkati sajátossága, temperamentuma milyen szere-
pet játszik a kialakuló kötődés minőségében. Az ezzel kapcsolatos számos vizsgálat 
eredményeként (Vaughn et al. 2008) azt mondhatjuk, hogy nem lehet közvetlen kap-
csolatot kimutatni a gyermek temperamentuma és a kötődés mintázata között. A gyer-
mek temperamentuma inkább közvetett 
módon befolyásolja a kötődés minőségét 
azáltal, hogy hatást gyakorol az anya szen-
zitivitására. 

Az úgynevezett „könnyű temperamen-
tumú” csecsemők (Thomas–Chess 1977) 
általában derűsek, sokat mosolyognak, 
gyorsan alkalmazkodnak, hamar meg-
nyugszanak, és szemmel láthatóan élvezik 
a testi közelséget, „simulékonyak” és „sza-
bályosak”. Az ilyen gyerekek azzal a jó ér-
zéssel ajándékozzák meg az anyákat, hogy 
ők jó és eredményes szülők. Ez a szülői 
magabiztosság pedig elősegíti, hogy több 
türelemmel, nagyobb odaadással és érzé-
keny figyelemmel törődjenek gyermekük-
kel. Ezzel szemben a „nehéz temperamen-
tumú” csecsemők rendkívül intenzíven 
reagálnak mindenféle ingerre, többet és 
kitartóbban sírnak, nem simulnak az anyai 
ölelésbe, sőt testüket megfeszítve, mintha 
szabadulni akarnának az öleléstől. Az ilyen 
csecsemő csalódást, szorongást válthat ki 

3.2. KÉP  A kötődés nemcsak a szülőkkel,  
de a nagyszülőkkel is fontos



84 n MÁ SODIK RÉSZ. A SZEMÉLYISÉG AL AKUL Á SÁNAK FOLYAMATAI

a szülőből, aki így elveszítheti kompetenciaérzését, és elbizonytalanodhat. Bizonytalan-
sága és növekvő szorongása következtében, hogy nem képes a gyermek számára meg-
felelő gondoskodást nyújtani, (a másoktól kapott „jó tanácsokat” állandóan váltogatva) 
elvesztheti azt a képességét, hogy valóban ráhangolódjon gyermekére.

Ne gondoljuk azonban, hogy a veleszületett temperamentumnak minden esetben 
ilyen jelentős, mindent elsöprő hatása van. Hiszen szép számmal van bizonyíték (Sroufe 
1983) arra is, hogy azok a csecsemők, akiket „nehéz” gyermekként jellemeztek életük 
első napjaiban, az érzékeny anyai gondoskodás hatására boldog és kiegyensúlyozott cse-
csemővé váltak. Éppígy a „simulékony” újszülött is szorongóvá és követelődzővé válhat 
az érzéketlen anyai gondoskodás hatására.

Azt is mondhatnánk tehát, hogy a gyermek része egy kölcsönhatásokon alapuló szü-
lő-gyermek kapcsolatrendszernek, amelyben a kezdet kezdetén ő egyéni temperamen-
tumával vesz részt, a szülő pedig egész addig kialakult személyiségével, saját kötődési 
stílusával, önmaga és a gyermeke iránti elvárásaival, érzékenységével, önbizalmával, ru-
galmasságával stb. együtt. Ez a kölcsönhatás akkor lesz pozitív kimenetelű, ha létrejön 
a „jó illeszkedés” (Chess–Thomas 1999, idézi Ferenczi 2011), ami azt jelenti, hogy az 
anya, illetve a „tágabb környezet jellemzői, elvárásai és igényei összhangban vannak a 
gyermek kapacitásával, tulajdonságaival és viselkedéses stílusával” (Ferenczi 2011, 296.).

Egyéb olyan környezeti tényezők  is vannak, amelyek a gondozó szenzitivitását befo-
lyásolva hatnak a kötődés minőségére (Tóth 2011).

A gondozó lelki vagy mentális állapota, a szülők párkapcsolatának minősége, csalá-
don belüli erőszak, a család demográfiai helyzete (a szülők jövedelme, életkora, iskolá-
zottsága, a testvérek száma) a szűkebb és tágabb környezettől igénybe vehető érzelmi és 
anyagi támogatás mértéke, tragikus életesemények (például valamelyik szülő halála vagy 
tartós betegsége, a szülők válása) mind-mind befolyásolhatják a kötődés minőségét. Min-
den olyan tényező, ami csökkenti az anyának a gyermekére fordítható idejét és energiáját, 
vagy a gyermekre való érzékeny ráhangolódását, egyben csökkenti a biztonságos kötődés 
kialakulását is. Önmagában egy-egy negatív környezeti tényező csak ritka és szélsőséges 
esetben van döntő hatással a kötődés minőségére, de a rizikófaktorok halmozódása na-
gyobb valószínűséggel vezet bizonytalan kötődéshez.

A „belső munkamodell” 

A fent leírt korai élményeknek azért lehet olyan jelentős hatása a gyermek későbbi fejlő-
désére, mert ezek a tapasztalatok leképeződnek a csecsemő tudatában, vagyis egy belső 
reprezentációt – Bowlby kifejezésével élve  –, egy „belső munkamodellt” alakítanak ki 
(Bowlby 1987). Ez a kognitív struktúra testesíti meg az anyával való nap nap utáni inter-
akciókat, és mint egy séma vezérli a gyermeket az anyával való újabb érintkezésekkor, a 
megelőző tapasztalatok és az ahhoz kapcsolódó elvárások és érzelmek alapján. Ez a mo-
dell magában foglalja a gyermeknek az anyjáról, kettőjük kapcsolatáról és saját magáról 



3. A Z ANYA-GYEREK K APC SOL AT ÉS A KÖTŐDÉS n 85

alkotott képét is. Fontos megértenünk, hogy az anyáról, az anyai gondoskodásról szerzett 
tapasztalatok hogyan befolyásolják a gyermeknek önmagáról kialakított képét. Az a gyer-
mek, aki azt tapasztalja, hogy róla szeretettel gondoskodnak, az magáról azt a képet fogja 
kialakítani, hogy ő méltó a gondoskodásra és a szeretetre, ha azt tapasztalja, hogy ragasz-
kodó magatartásával képes elérni a szülő kívánt közelségét, akkor énképébe beleépül, 
hogy ő képes hatni a világra. Ha az anya elutasító vele szemben, akkor önmagát elfogad-
hatatlannak, szeretetre méltatlannak fogja látni. És egy lépéssel tovább lépve: ha azt ta-
pasztalja meg, hogy közelségkereső magatartására az anya nem reagál, akkor azt tanulja 
meg, hogy stresszhelyzetben magára marad, nem kap támogatást, és kialakul benne az a 
„meggyőződés”, hogy a másikban nem lehet megbízni, csak saját magára számíthat. Így válik 
az én és a másik belső munkamodellje minden más kapcsolat prototípusává, és gyakorol hatást 
az érzelemszabályozástól kezdve a társas kapcsolatokon át sok egyéb fejlődési jellemzőre.

A belső munkamodell stabilitása  Több tényező is hozzájárul ahhoz, hogy az egyéves 
korra kialakuló belső munkamodell jellemzően egy életen át megőrzi stabilitását. 

Az egyik ilyen tényező az, hogy az anyának, illetve a gondozónak a gyermekkel kap-
csolatos attitűdje, bánásmódja is legtöbbször változatlan marad. Ezt bizonyítja egy klasz-
szikus vizsgálat, amelyet két és fél éves gyerekekkel végeztek (Matas–Arend–Sroufe 
1978). Az anya reakcióit figyelték egy olyan helyzetben, ahol a gyerekeknek egy kis segít-
ségre volt szükségük ahhoz, hogy megoldjanak egy feladatot. A biztosan kötődő gyerekek 
anyja hagyta, hogy a gyerek a feladatra koncentráljon, hogy maga fejezze azt be, és csak a 
gyerek kérésére adta meg a kívánt segítséget, míg a bizonytalanul kötődő gyerekek anyja 
vagy egyáltalában nem nyújtott segítséget, amikor a gyerek várta volna, vagy tolakodó 
volt; nem tudta felmérni mekkora segítségre van szükség, és ő maga oldotta meg az egész 
feladatot. 

A másik fontos tényező, hogy a belső munkamodell működése során önmagát erősí-
ti meg. Erre vegyük példaként „az elkerülő” módon kötődő gyermeket, akinek modell-
jében az anyáról olyan kép él, amelynek alapján nem várhat el tőle megnyugtatást, ha 
kellemetlen helyzetbe kerül, sőt arra számít, hogy elutasításra talál a közeledése. Ezért 
magatartása arra irányul, hogy elkerülje őt. A gyermeknek ez a távolságtartó magatartása 
azonban az anyában azt a meggyőződést erősíti, hogy gyermekének „nincs szüksége” vi-
gasztalásra vagy megnyugtatásra, és ezért az anya válasza újra kedvezőtlen lesz a gyermek 
számára. E folyamat révén lehetetlenné válik, hogy saját belső modelljeik kettőjük inter-
akcióiról módosuljanak, sőt mindkettőjük modellje egyre inkább megmerevedik.

Harmadrészt a modell egyfajta tudattalan szűrőként is működik. Ez azt jelenti, hogy 
már az észlelés szintjén kizárja azokat az információkat, amelyek nem felelnek meg a mo-
dell tartalmának, és csak azokat a tapasztalatokat építi be, amelyek megerősítik azt. Gon-
doljunk például azokra az alacsony önértékelésű diákokra, akik a mégoly komplex tanári 
értékelésből is „képesek” csak a negatív kritikát kihallani.

Ezek után nem meglepő, hogy számos vizsgálat bizonyítja, hogy ezek a modellek az 
élet során viszonylag állandóak (Collins–Read 1994, idézi Fonagy–Target 2005). Bár 
meg kell említeni olyan kutatásokat is, amelyek nem találtak ilyen folytonosságot (Boh-
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lin et al. 2000, idézi Tóth I. 2011). Hamilton (2000) például egyéves, hároméves, hatéves 
és kései serdülőkorú gyerekek kötődésének követéses vizsgálata során (természetesen az 
életkornak megfelelő vizsgálati módszerekkel felmérve a kötődési mintázatot) azt találta, 
hogy a serdülők kötődési stílusa 77%-ban megegyezik az egyéves korban mutatott kötő-
dési mintázattal. A kedvezőtlen változásokat, amikor a biztonságos kötődésből bizony-
talan kötődés alakult ki, leggyakrabban a gyermeket ért negatív életesemények (szülők 
halála, válás stb.) okozták.

A vizsgálatok tehát többnyire a kötődés folytonosságát bizonyítják, de arra is felhívják 
a figyelmet, hogy a belső munkamodellek nem minden esetben állnak ellent a változás-
nak. Egy szoros, hosszan tartó és biztonságos kapcsolat élményei módosíthatják, sőt felülírhat-
ják ezt a modellt.

A korai kötődés hosszú távú hatásai

Számtalan vizsgálat bizonyította, hogy a belső munkamodell stabilitása révén erős össze-
függés van a korai kötődés minősége és a gyermek későbbi érzelmi, szociális fejlődése, 
viselkedésbeli jellemzői vagy akár iskolai teljesítménye között. Jövendő tanárok számára 
különösen érdekes kérdés, hogy a korai kötődés hatása hogyan mutatkozik meg a diákok 
iskolai viselkedésében. Erről szólunk a következő részben. Ahhoz azonban, hogy ezeket 
az összefüggéseket megérthessük, röviden szólni kell a korai kötődéssel szoros kapcsolat-
ban lévő korai érzelmi szabályozásról és az énhatékonyság-érzet kialakulásáról.

Korai érzelmi szabályozás összefüggése a társas kapcsolatokkal  A korai érzelmi szabá-
lyozás feltétele és lényege az, hogy az érzéseit még szabályozni képtelen újszülött olyan 
szenzitív és empatikus gondozóval rendelkezzen, aki képes arra, hogy negatív és pozitív 
érzelmeit egyaránt észlelje, és helyesen értelmezze, ezen felül elfogadja, de ugyanakkor 

3.3. KÉP  „Ez aztán a jó 
buli” – a testvérek közötti 
kötődés akár egy életen  
át is tarthat
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szabályozni is tudja azokat. Ehhez arra van szükség, hogy a gondozó magáénak érezze, 
szinte azonosuljon a gyermek érzelmi állapotaival. Így, ha a gyermek rosszul érzi magát, 
azonnal tenni akarjon valamit, hogy könnyítsen a helyzetén. Ez kezdetben úgy valósul 
meg, hogy az anya felveszi a csecsemő aktuális érzelmi állapotát, kapcsolatot alakít vele 
és nem nyelvi eszközök útján, hanem tekintetével, érintésével, hangjának mélyítésével és 
halkításával fokozatosan csillapítja például hangos sírását, túlzott izgalmi állapotát, és ve-
zeti a csecsemőt egyre nyugodtabb állapot felé. Vagy a feszült gyermeket öleléssel, ringa-
tással nyugtatja meg, a kedvetlen gyermeket pedig mosolygó arcával, játékos hangjával 
vidítja fel. Tehát segít a csecsemőnek visszatérni arra az érzelmi szintre, ahol ismét kelle-
mesen érzi magát (Gerhardt 2009).

A tapasztalatok révén idővel ez a szabályozás belsővé válik, generalizálódik, és képes-
sé teszi a gyermeket arra, hogy saját maga is hatékonyan és másoktól függetlenül szabá-
lyozza érzelmi állapotait. Ezzel egy időben a gyerek azt is megtapasztalja, hogy érzései 
jogosak és elfogadhatóak, „kibírhatóak” és szabályozhatóak. Így azt is megtanulja, hogy 
azokat átélheti, nyíltan közölheti, bánatában és örömében osztozhat másokkal, nehéz 
helyzetben számíthat a másikra. E bizalom következtében a frusztrációt okozó helyzete-
ket is jobban elviseli. Önmagáról az a kép alakul ki, hogy összes érzésével együtt szerethe-
tő és fontos a másik számára. A gyermek igényeit empatikusan kielégítő szülői bánásmód 
a gyermekben is kifejleszti az empátia képességét, és a későbbiekben ő maga is empati-
kusan fordul mások érzései és igényei felé. Ugyanakkor az empátia, a másik érzéseibe, 
helyzetébe való beleélés képessége, nagymértékben csökkenti a mások elleni agresszív 
viselkedését is (F. Lassú 2011).

A biztonságos kötődés tehát megalapozza az érzelmi kompetencia kialakulását, amely-
nek legfontosabb elemei az érzelmek kifejezése, az érzelmek felismerése és megértése, 
valamint az érzelmek szabályozása (Zsolnai 2008). A biztonságosan kötődő gyerekek a 
társas érintkezések során nyíltan kommunikálják negatív és pozitív érzelmeiket. A  tár-
sas interakcióik sikerességéhez hozzájárul, hogy a másik érzelmeinek felismerése által 
adekvátan tudnak azokra reagálni. A kortársakkal való mindennapos nézeteltérések során 
természetesen keletkező indulataikat, dühüket vagy félelmüket jobb érzelemszabályozó 
képességeiknek köszönhetően jobban tudják kezelni, hamarabb úrrá lesznek indulatai-
kon, és így kevesebb agresszióval, konstruktívabban tudják megoldani a konfliktusokat.

Ha a gondozó nem elég szenzitív vagy maga se képes a negatív érzéseinek szabályozására 
vagy kezelésére, akkor igyekszik eltávolítani magától ezeket az érzéseket, vagy úgy, hogy 
nem reagál ezekre az érzésekre, vagy úgy, hogy tiltja és elutasítással bünteti azokat. Az 
ilyen bánásmódban részesülő elkerülő kötődésű gyerekek megtanulják, hogy érzéseiket 
visszafojtsák, akár úgy, hogy létezésüket is tagadják, akár úgy, hogy nem mutatják ki azo-
kat. De ettől az érzéseik még nem szűnnek meg. Bár stresszhelyzetben nyugodtnak és 
közömbösnek tűnnek, szívritmusuk és stresszhormonszintjük magas fiziológiás stressz 
átéléséről árulkodik (Gerhardt 2009). Az elkerülő kötődést mutató gyerekek tehát nem-
csak azt tanulják meg, hogy negatív érzéseikkel szemben nincs szabályozó segítség, ha-
nem saját érzéseik tudatosítása és felismerése is sérül.



88 n MÁ SODIK RÉSZ. A SZEMÉLYISÉG AL AKUL Á SÁNAK FOLYAMATAI

Az ambivalensen kötődő gyerekek számára kiszámíthatatlan, hogy éppen kapnak-e 
segítséget érzelmeik szabályozásához, ezért minden erejükkel szüleik figyelmét akarják 
megszerezni. Ezért ők olyan stratégiát választanak, amelyben nem elfojtják, hanem ellen-
kezőleg „felhalmozzák”, állandóan a felszín alatt „forrponton” tartják a negatív érzéseiket, 
annak reményében, hogy ezzel sikerül felkelteni a szülő figyelmét. Így viszont félelmeik 
és rossz érzéseik elhatalmasodnak rajtuk, és egyre kevésbé van esélyük a független, önálló 
érzelemszabályozás kialakítására.

Az utóbbi két esetben a szülők nem nyújtanak elegendő információt a gyermekek-
nek saját érzéseikről ahhoz, hogy saját és mások érzelmeit magabiztosan értelmezhessék. 
Ezért később is bizonytalannak érzik magukat a társas helyzetekben. Az elkerülők ön-
maguk védelmében vagy visszahúzódnak másoktól, ami társas kapcsolataik elszegénye-
déséhez vezet, vagy érzelmi kompetenciájuk fejletlensége és gyenge empátiás készségük 
folytán agresszíven reagálnak, ez viszont kirekesztésükhöz vezethet. Az ambivalensen kö-
tődők, erős szorongást élnek át az ilyen bizonytalan társas helyzetekben, amire ők is vagy 
visszahúzódással reagálnak, vagy pedig egyenesen rátapadnak másokra, hogy minél több 
visszajelzést szerezzenek önmagukról, de tapadós és egyben túlérzékeny, sértődős maga-
tartásuk miatt ők is gyakrabban részesülnek elutasításban.

A  dezorganizált kötődést mutató gyermek gondozója „rettegő és rettegést okozó” 
magatartásával ő maga gerjeszt negatív érzéseket a gyermekben, és képtelen segítséget 
nyújtani számára ezek szabályozásában. A hatékony érzelemszabályozás teljes hiányában 
félelemmel tekintenek már az elé is, hogy stresszhelyzetben hogyan fogják kezelni ér-
zéseiket, s valóban ilyen helyzetekben összeomlanak érzelemszabályozó és viselkedési 
stratégiáik is.

Énhatékonyság  A biztonságos kötődés a magasabb énhatékonyság-érzettel is korrelál. 
Az énhatékonyság Bandura megfogalmazásában, az egyén azon meggyőződése, hogy ké-
pes lesz a számára adott feladatokat véghezvinni, kitűzött céljait megvalósítani (Bandura 
1977, idézi Morris-Rothschild–Brassard 2006) Az énhatékonyság érzetének kialakulását 
is a szenzitív szülői gondoskodás alapozza meg. Azáltal, hogy a gondozó a gyermek szük-
ségleteire és ragaszkodó magatartására kielégítően válaszol, a gyermekben kialakul az a 
hit, hogy képes a világot befolyásolni, képes a világra úgy hatni, hogy az kielégítse szük-
ségleteit és megvalósíthassa céljait. A magas énhatékonyságú gyermek hisz abban, hogy 
erőfeszítéseinek meglesz a gyümölcse, ezért képes hosszú időn át és nagy intenzitással 
foglalkozni egy-egy feladattal, kitartóan küzdeni hosszabb távú céljai eléréséért. A biz-
tonságosan kötődő diákok énhatékonyságuknak és önbizalmuknak köszönhetően a ne-
hezebb iskolai feladatokat kihívásként élik meg, azok nem elkedvetlenítik, hanem még 
nagyobb erőfeszítésre, kitartásra sarkallják őket. Így a biztonságosan kötődő gyerekek 
bízva saját képességeikben, önállóan és hatékonyan küzdenek meg a nehézségekkel, ru-
galmasak és konstruktívak lesznek a konfliktusok megoldásában.
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 n A KÖTŐDÉS HATÁSA AZ ISKOLA VILÁGÁRA

A diákok kötődési stílusa és iskolai viselkedésük közti összefüggés 

Az alábbiakban Kennedy és Kennedy (2004) és Dykas–Cassidy (2011) nyomán röviden 
áttekintjük, hogy a számtalan vizsgálat során milyen kapcsolatot találtak a diákok kötődési 
stílusa és iskolai társas magatartása, osztálytermi viselkedése és iskolai előmenetele között.

A biztonságosan kötődő diák pozitívabban viszonyul mind a kortársaihoz, mind pedig 
a felnőttekhez, és a közösségben elfoglalt helye (szociometriai helyzete) kedvezőbb, nép-
szerűbb osztálytársai körében, mint a bizonytalanul kötődő diák. Magasabb érzelmi és 
szociális kompetenciával rendelkezik, nagyobb rugalmasságot mutat, ügyesebb érzelmei 
megfelelő kifejezésében és jobban tudja azokat szabályozni bizonytalanul kötődő tár-
sainál. Az iskolai feladatok megoldása során nagyobb együttműködést mutat. Serdülő-
korában elégedettebb az interperszonális kapcsolataival, és jobban megbízik másokban, 
pozitívabb és integráltabb képe van saját magáról, hajlamos a pozitív önfeltárásra, és ha-
tékonyabban küzd meg a stresszel teli helyzetekkel.

Annak ellenére, hogy a biztonságos kötődés nem jár együtt sem a magasabb intel-
ligenciával, sem más speciális kognitív képességekben mutatott jobb teljesítménnyel, a 
biztonságosan kötődő diákok mégis jobb tanulmányi eredményeket érnek el. Így a jobb 
tanulmányi eredményeiket a következő, vizsgálatokban kimutatott jellemzőik magya-
rázhatják: pozitívabb az iskola iránti attitűdjük, rugalmasabban tudnak alkalmazkodni 
az iskolai követelményekhez, jobb tanulási készségeket mutatnak, erősebb kompetencia-
érzésüknek és tanulási énhatékonyság-érzetüknek köszönhetően erősebben motiváltak 
a tanulásra, érettebben képesek célokat kitűzni maguk elé, és azokért kitartóan dolgozni. 
Az osztályteremben képesek figyelmüket jobban összpontosítani, a tanulásra koncent-
rálni. De nyilvánvalóan szerepet játszik ebben az iskolai előmenetelt is támogató, együtt-
működő szülői bánásmód is.

Az elkerülő kötődést mutató diákok kevésbé hatékony stratégiát alkalmaznak a stresz-
szel való megküzdésre, nem keresik mások segítségét. Kevésbé alakítanak ki bizalomteli 
kapcsolatokat másokkal, és ezért szociálisan és érzelmileg elszigeteltnek érzik magukat, 
valóban rosszabb szociometriai helyzetben vannak. Több agresszív és antiszociális visel-
kedést mutatnak, ami hazugságban, bullyingban és mások iránti érzéketlenségben mutat-
kozhat meg. Kamaszkorukban is a távolságtartás stratégiájával próbálják minimalizálni az 
őket ért érzelmi stresszt.

Az ambivalensen kötődő diákoknak alacsonyabb az önbizalmuk, félnek minden isme-
retlen szituációtól. Kortársaiktól gyakrabban izolálódnak, de jobban orientálódnak a fel-
nőttekhez, mint a biztonságosan kötődőek. Ezeket a gyerekeket könnyű túlstimulálni, és 
általában túlérzékenyek, impulzívak, nyugtalanok, és könnyen frusztrálódnak. Kamasz-
korban inkább szenvednek szorongásos zavaroktól, depresszív hangulattól, mint a biz-
tonságosan kötődőek és az elkerülők.

A dezorganizált kötődés jósolja a legkedvezőtlenebb iskolai alkalmazkodást és bevá-
lást. Ők nem rendelkeznek adaptív stresszel való megküzdési stratégiával. Stresszteli hely-
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zetekben ezek a gyerekek úgy tekintenek a másikra, mint potenciális fenyegetésre, ezért 
reakcióik váltakoznak a szociális visszahúzódás és a védekező agresszió között. A vizsgá-
latok összefüggést találtak a dezorganizált kötődés és az iskoláskori magatartászavarok 
között. Ezek főleg agresszív és diszruptív (engedetlen, kötekedő, bomlasztó) valamint 
figyelemzavaros és hiperaktív magatartászavarok, amelyek mind társas kirekesztéshez, 
rosszabb iskolai alkalmazkodáshoz, és gyengébb teljesítményhez vezetnek. Meg kell 
azonban jegyezni, hogy ezeket az összefüggéseket különösen a magas rizikójú csopor-
tokban tudták kimutatni, ahol a család alacsony szocioökonómiai státusza mellett még 
bántalmazó vagy mentálisan sérült gondozó, kaotikus családi állapotok stb. is találhatók.

Kötődési stílus és tanári énhatékonyság 

Fentebb már láthattuk, hogy a biztonságos kötődés magas énhatékonysággal jár együtt, és 
azt is, hogy az énhatékonyság mértéke hogyan hat a tanulók iskolai viselkedésére. Nincs ez 
másképpen a tanárok esetében sem. A személyes tanári hatékonyság tudata hatással van a 
tanárok munkájára, a munkájukba vetett hitükre és elért eredményeikre is (Morris-Rots-
child–Brassard 2006). A  biztonságos kötődési stílussal és magas énhatékonyság-tudattal 
rendelkező tanárok hisznek abban, hogy képesek tudásuk hatékony átadására, a tanulók 
képességeinek fejlesztésére, az osztálytermi folyamatok kezelésére, hisznek a kapcsolat sze-
mélyiségformáló hatásában, erejében. Ennek megfelelően több energiát fektetnek bele is-
kolai munkájukba, mint alacsony énhatékonyság-tudattal bíró kollégáik. 

Morris-Rotschild és Brassard (2006) a tanári énhatékonyságra vonatkozó korábbi 
vizsgálatokat is áttekintő tanulmányából megtudhatjuk, hogy az alacsony énhatékony-
ság-tudattal rendelkező tanárok hajlamosabbak arra, hogy feladják a küzdelmet számukra 
nehéz helyzetekben. Fegyelmezési technikájukra a tekintélyelvűség jellemző, igyekeznek 
erős kontrollt fenntartani, tanítványaikat kritizálják a hiányosságaik miatt, gyakran élnek 
a verbális megszégyenítés módszerével, és azzal, hogy a „renitenseket” kizavarják az osz-
tályból. Ezzel szemben a magas tanári énhatékonysággal bíró tanárok sokkal több időt 
szentelnek diákjaikkal való törődésre, elismerik és dicsérik az általuk elért eredménye-
ket. Az ilyen tanárok humanisztikusabb nevelési elveket vallanak, hatékonyabban adnak 
instrukciókat, kevesebb tanulót utalnak speciális intézményekbe, támogatják diákjaikat 
abban, hogy jobb kapcsolatot alakítsanak ki egymással. Mindezek hatására tanítványaik 
jobb iskolai eredményeket érnek el.

Kötődési stílus és osztálytermi konfliktusmegoldás

Számos vizsgálat mutatta már ki, a felnőttek kötődési mintázata és a konfliktus megoldási 
stílusa közötti összefüggést. Ez az összefüggés érthető válik, ha meggondoljuk, hogy a 
konfliktushelyzet mint stresszkeltő szituáció nagy eséllyel kapcsolja be automatikusan 
a „belső munkamodellünket”. A szorongó kötődési stílust mutató egyének hajlamosab-
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bak arra, hogy stresszhelyzetben érzelemközpontú megküzdési stratégiákat alkalmazza-
nak, és személyközi konfliktusaik során nagyon nehezen tudják kontrollálni azonnal ki-
törő érzelmi reakciójukat (Mikulincer–Florian 1995). Ráadásul az ambivalensen kötődő 
személyek, a konfliktusmegoldási módtól teljesen függetlenül, a konfliktust követően az 
egész kapcsolatot negatívabban értékelik. Velük ellentétben az „elkerülők” konfliktus-
helyzetben úgy védelmezik magukat, hogy leértékelik vagy semmibe veszik a másik állás-
pontját. A bizonytalan kötődési stílust mutató felnőttek kevésbé konstruktív konfliktus-
megoldási módokat találnak, mint a biztonságosan kötődőek.

Hasonló összefüggést tapasztalhatunk a tanárok kötődési stílusa és osztálytermi konf-
liktusmegoldási stratégiája között. Morris-Rotschild és Brassard (2006) általános isko-
lai és középiskolai tanárokat vizsgálva kimutatta, hogy a biztonságos kötődési stílussal 
rendelkező tanárok gyakrabban alkalmazzák az osztálytermi konfliktusok kezelésekor 
az úgynevezett „integratív” problémamegoldó stratégiát, mint azok, akikre a bizonytalan 
kötődés jellemző. Ez egy olyan kreatív, „győztes-győztes” stratégia, amelyre az jellemző, 
hogy nagymértékben figyelembe veszi mind a saját, mind a diákok szándékait és céljait. 
Az elkerülő kötődési stílusú tanárok jóval ritkábban használnak bármilyen olyan stratégiát, 
melyben a másik fél – vagyis a diák – szempontjait is figyelembe vennék. Ez pedig magá-
ban rejti annak kockázatát, hogy maladaptív tanár-diák kapcsolatot alakítanak ki, és több 
személyközi konfliktust gerjesztenek, mint a biztonságos kötődési stílussal rendelkezők.

Tanár-diák kapcsolat a kötődés tükrében 

Hatékony tanár-diák kapcsolat  Elsődleges gondozóin kívül egy gyermek olyan más 
személlyel is kialakíthat szoros érzelmi kapcsolatot, aki

  folyamatosan jelen van hétköznapjaiban; 
  gondoskodik testi és lelki igényeinek kielégítéséről; 
  megfelelő mennyiségű érzelmi energiát „fektet bele” a vele való kapcsolatba (Howes 

1999).

Így adva van a lehetőség arra, hogy a mindennapi gondoskodást nyújtó tanárral a gyer-
mek olyan kapcsolatot alakíthasson ki, amely minőségében igen hasonló lehet egy szülő-
vel való kapcsolathoz. A mindennapi fizikai és érzelmi közelség lehetővé teszi, hogy a ta-
nár-diák kapcsolat is biztonságos bázist nyújtson a világ megismeréséhez, és védelmezze 
a diákot a stresszteli helyzetekben, és ezáltal biztosítsa a szorongásmentes kognitív és szo-
ciális tanulás lehetőségét. Ehhez azonban egy olyan szoros, meleg, elfogadó tanár-diák 
kapcsolatra van szükség, amelyben a tanár empátiával fordul tanítványa felé, megérti igé-
nyeit, és azok alapján nyújt számára támogatást, biztatást vagy állít fel vele szemben meg-
felelő követelményt és húz meg biztonságos határokat. Egy ilyen kapcsolatban a diák is 
őszintén fejezheti ki érzéseit, megoszthatja számára nehéz élményeit tanárával, szükség 
esetén segítséget, támogatást, védelmet remélhet és kaphat tőle. Különböző vizsgálatok-
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ból (Riley 2011) tudjuk, hogy különösen a bizonytalanul kötődő gyerekek hajlamosak 
arra, hogy aktívan keressenek egy olyan szülőpótló figurát, aki korrektív emocionális él-
ményben tudja őket részesíteni egy biztonságos, hosszan tartó kötődés által. Az ilyen 
gyerekek minél szorosabb kapcsolatra vágynak tanáraikkal, szeretnének hozzájuk hason-
ló emberré válni, és szeretnének minél tovább maradni a számukra „biztonságot nyújtó 
iskola falai között”. Riley szerint, ha valóban megkapják tanáruktól ezt a korrektív kapcso-
lati élményt, akkor tudatosan vagy tudattalanul ez motiválhatja őket arra, hogy ők maguk 
is a tanári pályát válasszák.

A gyerek belső munkamodellje, alakítja a tanáraival való kapcsolatára vonatkozó el-
várásait is. Pianta és munkatársai megállapították, hogy a szülő-gyerek kapcsolat minő-
sége összefügg a tanár-diák kapcsolat minőségével (Pianta–Steinberg–Rollins 1995). Az 
a diák, aki pozitív és támogató kapcsolatot tapasztal meg tanárával, az nagyobb szociá-
lis kompetenciát mutat mind a kortársaival, mind a tanáraival az iskolán belül, kevesebb 
magatartási problémája van, és magasabb iskolai teljesítményt ér el, összehasonlítva a 
bizonytalan kötődésű társaival. Érdekes megállapításuk még, hogy az a mentális repre-
zentáció, amit a tanárok a diákjaikkal való saját kapcsolatukról kialakítanak, bejósolja a 
diákok iskolai teljesítményét és az iskolához való alkalmazkodás mértékét is (Pianta–Ste-
inberg–Rollins 1995).

A tanár-diák kapcsolat mint dinamikus rendszer  Ahogy az elsődleges gondozóval való 
kapcsolat, úgy a tanárral való kapcsolat is egy dinamikus, sokrétű, interaktív rendszer, 
ami az együtt töltött idő és a különböző helyzetek révén folyamatosan változik. Termé-
szetesen a tanárok is magukkal viszik az osztályterembe saját kötődési stílusukat, amely 
befolyásolja tanári céljaikat, magatartásukat, és azt, hogy milyen érzéseik, elvárásaik van-
nak a tanulókkal való interakciók tekintetében. Érdemes tehát számba venni, hogy a kü-
lönböző kötődési stílusú tanárokra milyen sajátos viselkedési mintázat jellemző a diákok-
hoz fűződő kapcsolataikban. 

Az elkerülő (elutasító) kötődési stílusú tanároknak irreális elvárásaik vannak a ta-
nulók érettségével és önállóságával kapcsolatban, ahogy ők maguk is azt tanulták, hogy 
csak önmagukra számíthatnak. Érzelmileg igyekeznek távol tartani maguktól a tanulókat 
(„három lépés távolság”), közeledésükre sem reagálnak érzékenyen, hiányzik belőlük a 
melegség és a megértés. Az ilyen tanár a diák szemében kevésbé elérhető és támogató.

Az ambivalens kötődési stílust mutatók időnként ráhangolódnak a diákok szükségle-
teire, és hajlamosak arra, hogy bizonyos felszínen látható viselkedésekkel foglalkozzanak 
anélkül, hogy a viselkedés mögött álló problémát megértenék. Bizonyos helyzetekre túl-
zott érzékenységgel, „kiborulással” reagálnak, viselkedésük kiszámíthatatlan.

A tanárok a saját kötődési stílusuktól függetlenül is úgy észlelhetik az elkerülő kötő-
désű gyermeket, mint aki magának való, passzív-agresszív módon viselkedik, és nem haj-
landó együttműködni; míg az ambivalens gyereket túlságosan függőnek és érzékenynek 
érzékelhetik, olyannak, aki túl sok figyelmet követel magának, és hajlamos az impulzivi-
tásra. A dezorganizált tanulóra úgy tekintenek, mint aki agresszív, kiszámíthatatlan, túl-
reagálja a dolgokat, és nehezen kezelhető. Ugyanakkor a tanárok saját kötődési szükségle-
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te meghatározza azt, hogy milyen kötődésű tanulókat fogadnak el jobban. Az ambivalens 
kötődésű tanárok, a saját függőségi igényük miatt, esetleg jobban támogathatják az am-
bivalens tanulókat, és elutasítóbbak lehetnek az elkerülő vagy dezorganizált tanulókkal 
szemben, támogatva ezzel a tanulók negatív működési modelljét. Az elutasító kötődési 
stílusúak, azáltal az igényük által, hogy kellő érzelmi távolságot tartsanak fenn másokkal 
szemben, kevésbé tudják elfogadni az ambivalens és dezorganizált tanulókat, akik több 
odafigyelést, segítséget és támogatást igényelnének. De ők nem támogatják az elkerülő 
gyerekeket sem, akik persze eleve vonakodnak attól, hogy támogatást kérjenek. Mind az 
elkerülő, mind az ambivalens tanár szívesebben dolgozik biztosan kötődő gyerekekkel. 
Másrészről a biztosan kötődő tanár képes felismerni az elkerülő gyerek tartózkodásában 
és zárkózottságában, az ambivalens függőségében és a dezorganizált agresszív viselkedé-
sében is annak szükségességét, hogy elősegítse a velük való kapcsolatában a pozitív inter-
akciókat és a bizalmat. Ezzel elősegíti a belső munkamodell pozitív irányú változását és a 
jobb együttműködést a kapcsolatukban.

A bizonytalanul kötődő gyerekekkel folytatott munka 

A fent leírtak fényében Kennedyék (2004) a valóban hatékony tanár-diák kapcsolat kiala-
kítása érdekében elengedhetetlennek tartják, hogy a tanárok megismerjék és megértsék a 
saját belső működési modelljüket éppúgy, mint a diákjaikét. Ennek következtében képe-
sek lesznek a diák megfigyelhető viselkedésére úgy tekinteni, mint ami a gyermek eddig 
átélt kapcsolatainak történetét és tapasztalatait tükrözi. Ez pedig azt a képességüket növel-
heti, hogy megértsék a diák viselkedésének hátterében lévő tényezőket, ami nagymérték-
ben növelheti a gyerekek valódi szükségleteinek felismerését. Saját kapcsolódási stílusuk 
megismerése által megérthetik az egyes tanulók iránti attitűdjeik rejtett okait, reálisabb 
elvárásokat támaszthatnak önmagukkal és a diákjaikkal szemben is. A kötődésfüggő visel-
kedések megértése lehetővé teszi a tanárok számára, hogy olyan stratégiákat dolgozzanak 
ki, amelyek megfelelnek mind a gyerek szükségleteinek, mind a tanár adottságainak és 
képességeinek, mind az adott iskolai helyzetnek. Ideális esetben ezt a folyamatot az iskola-
pszichológussal folytatott önismeretet is magában foglaló konzultációk segíthetnék.

Tudjuk, hogy a tanár-diák kapcsolat az egyik legfontosabb faktora lehet az iskolai al-
kalmazkodásnak, különösen az úgynevezett „problémás” tanulók esetében. Nagy rizikó-
jú tanulók esetében lehet, hogy a tanár az egyetlen pozitív és támogató felnőtt modell az 
életükben, és így a tanároknak egészen kivételes lehetőségük van arra, hogy segítsenek a 
gyerekeknek abban, hogy egy pozitívabb reprezentációt (belső munkamodellt) alakítsa-
nak ki saját magukról, másokról és az emberi kapcsolatokról. 

Néhány példát említünk arra, hogy mit tehet a tanár ennek érdekében.

1.  Megtaníthatja a gyereket arra, hogy minél pontosabban azonosítsa a saját érzéseit, 
érzelmi állapotait, képes legyen felismerni, hogy milyen érzések indulatok öntik el 
az adott helyzetben, pillanatban. 
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2.  Segítheti őt ezek minél pontosabb kifejezésében. Gondoljuk meg, milyen szöges el-
lentétben van ezzel a céllal az, amikor a tanár olyan gúnyos megjegyzéssel reagál a 
problémás viselkedést mutató tanulóra, mint például „Ilyenkor mit érzel fiam?” „El-
mentek otthonról?” „Te sem vagy százas, az biztos!”, és sajnos még sorolhatnánk. 

3.  Segítheti a diákot saját érzelmei, indulatai szabályozásában azzal, hogy megtanítja 
arra, hogyan szabadulhat meg a benne kialakult feszültségtől adaptív módon, például 
futhat egy kört az udvaron, vagy az iskola által szervezett módon rövid időre önszán-
tából „kivonhatja magát” az órai munka alól. Ezen célok megvalósítását segítheti pél-
dául a pedagógiai gyakorlatban egyre ismertebbé váló Arizona-program is. 

4.  Megtaníthatja a diákot arra, hogy minél érthetőbben és egyértelműbben fejezze ki 
saját igényeit és vágyait. 

5.  Nagyban segítheti abban, hogy minél pontosabban próbálja felismerni a másik vi-
selkedése mögött álló szándékot. 

6.  Olyan feladatokat adhat számára, amelyek szinte észrevétlenül módosíthatják a 
diák belső munkamodelljét. Ezekről a feladatokról érdemes kicsit részletesebben 
szólni.

A kötődési sajátosságokhoz illeszkedő iskolai feladatok

Az eddigiek alapján nem meglepő, hogy az elkerülő kötődési stílusú gyermeknek a tanár-
hoz, illetve az iskolai feladatokhoz való viszonyát a következők jellemzik (Geddes 2006):

  nagy az önállóságra való igénye, mivel úgy tartja, csak magára számíthat;
  nem tud bízni a tanárban és nem kér segítséget tőle a feladatok elvégzéséhez;
  kerüli a szemtől szemben való kapcsolattartást a tanárral;
  keveset beszél, nem kedveli az együttműködést igénylő feladatokat;
  számára fontosabb a feladat, mint a kapcsolat;
  erősen képes bevonódni önálló feladatok végzésébe.

Az ilyen tanulókat kezdetben olyan nagyobb lélegzetű differenciált feladatokkal érdemes 
ellátni, amelyek a tanár és a diák közös érdeklődésén alapulnak, és időnkénti konzultációt 
igényelnek. Így a feladatot mintegy beékelve kettőjük közé, azon keresztül indulhat el az 
érintkezés, vagyis a feladat kapcsán „találkozik össze” tanár és diák. Ezáltal a diák egyre 
inkább megtapasztalhatja a vele való törődést, odafigyelést, az igényeire való ráhangoló-
dást, miközben továbbra is elkerülheti annak látszatát, hogy túlságosan személyes, szem-
től szemben való kapcsolatba került a tanárral. Az ilyen személyre szóló, de mégsem egé-
szen „személyes” érintkezések során mégis lassan változni kezd az önmagáról és a másik-
ról kialakított képe.
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Ezzel szemben az ambivalensen kötődő diákra az jellemző, hogy:

  attól való félelmében, hogy a tanár „elfeledkezik róla”, igyekszik elérni, hogy az folya-
matosan figyeljen rá;

  kevésbé mutat érdeklődést a feladat iránt, mert ez elvonja a figyelmét a tanárral való 
kapcsolatáról; 

  belső bizonytalansága miatt kerüli az önálló véleményalkotást, feladatvégzést;
  beszédkészségét ügyesen használja fel arra, hogy elterelje a szót az adott feladatról. 

Az ő esetükben arra kell törekedni, hogy kialakuljon bennük a függetlenség és az autonó-
mia érzése. Ennek érdekében önálló gondolkodásra serkentő feladatok elé kell őket állí-
tani. Ezeket a feladatokat olyan apróbb, könnyebben megoldható részfeladatokra osztva 
érdemes adagolni számukra, amelyek lehetővé teszik, hogy lépésről lépésre megéljék, 
hogy tudnak önállóan gondolkodni, cselekedni. A tanártól való folyamatos függőségét 
így ki lehet váltani a tanár rendszeres visszajelzéseivel, melyek megerősítik a gyereket ab-
ban, hogy nem „feledkeztek meg” róla. A biztonságérzet növekedésével ők is képessé vál-
hatnak arra, hogy figyelmüket egyre inkább a feladatok elvégzésére összpontosítsák.

ragaszkodó magatartás  kötődés  exploráció biztonságos alapról  kötődési min-
tázatok: biztonságos, bizonytalan-elkerülő, bizonytalan-ambivalens és dezorgani-
zált kötődés  gondozói szenzitivitás  belső munkamodell  tanári énhatékonyság

 n KULCSFOGALMAK

1. Érdemes lenne végiggondolnia, hogy saját eddigi tapasztalatai alapján hogyan 
is viszonyul Ön a kötődési stílusuk alapján különböző viselkedést mutató ta-
nárokhoz, diákokhoz.

2. A belső munkamodell stabilitásáról tanultak alapján, pedagógusként milyen 
módszerekkel próbálná módosítani, differenciáltabbá tenni a bizonytalanul 
kötődő tanulók belső munkamodelljét?

3. Hogyan tudja hatékonyabbá tenni a pedagógus közösségépítő, közösségfej-
lesztő munkáját, ha figyelembe veszi a tanulók kötődési stílusából eredő sa-
játosságait is?

 n KÉRDÉSEK
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Gerhardt, S. 2009. A  szükséges szeretet. Az affektusok hatása a kisgyermek agyfejlődésére. 
Budapest, Oriold és Társai. A  könyv bemutatja, hogy az életünk első éveiben átélt 
szeretet, illetve annak hiánya milyen döntő hatással van agyunk fejlődésére. Ezáltal 
érthetővé válik, hogy a gondozóinkkal folytatott korai interakcióink milyen hosszan 
tartó hatást gyakorolnak egész személyiségfejlődésünkre, stresszkezelő képességünkre 
éppúgy, mint későbbi társas kapcsolatainkra.

 n AJÁNLOTT IRODALOM
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Az ember az egyetlen élőlény, aki úgy gondol magára, mint aki bizonyos ké-
pességekkel, tulajdonságokkal rendelkezik, akinek céljai, törekvései vannak. 
Ezt az önmagunkról szóló, érzelmekkel átszőtt ismeretet nevezzük énképnek. 
Az énképnek, önismeretünknek döntő szerepe van abban, hogy miképpen 
cselekszünk egy helyzetben, milyen eredményeket érünk el teljesítmény-
helyzetben. Az önmagunkról megfogalmazott gondolatokban természetesen 
mindig ott van a jövő elképzelése, az, hogy milyen tulajdonság és készségek 
kialakítása felé törekszünk. Ezek a vágyak, elképzelések is egy sajátos szerve-

 n BEVEZETÉS
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 n A SZEMÉLYISÉG FOGALMA

„Érett, harmonikus személyiség” – szoktuk mondani egy-egy emberre. Máskor úgy jel-
lemzünk valakit, hogy megnyerő vagy éppen elviselhetetlen személyiségű. A személyiség 
szó használatával a másik ember belső, lényeges vonásait próbáljuk megragadni, ami 
ugyanakkor az állandóságot, a változatlanságot is kifejezi.

A  személyiségpszichológia e fogalmat olyan módon kívánja meghatározni, hogy 
egyrészt az általános jegyeket emelje ki, másrészt minden emberre alkalmazható le-
gyen. Az egyik leggyakrabban idézett definíció Allporttól származik. Allport (1980, 
39.) szerint: „A  személyiség azon pszichofizikai rendszerek dinamikus szerveződése 
az egyénen belül, amelyek meghatározzák jellemző viselkedését és gondolkodását.” 
A meghatározás szerint az ember személyisége nem pusztán néhány tulajdonság hal-
maza, hanem szerveződés, integráció eredménye, tehát valamiféle egészlegességet tük-
röz. A pszichofizikai kifejezés azt hangsúlyozza, hogy a személyiség nem pusztán lelki, 
mentális folyamatok együttese, hanem a „test” és a „lélek vagy szellem” elválaszthatat-
lan egysége. A  személyiség rendszer, amelynek működése motiválja vagy irányítja a 
specifikus cselekvést és gondolkodást. 

 n AZ ÉN (SZELF) FOGALMA ÉS MŰKÖDÉSE

Az én a személyiség egy fontos aspektusa, annak kifejeződése, ahogyan az egyén megra-
gadja saját személyiségét. Az egyén a különböző tapasztalatait szervezi, és értelmet ad 
nekik. Ezáltal lassan kialakul az én élménye, ami egyrészt ismereteket tartalmaz az énről 
(énkép, William Jamesnél a „Me”), másrészt olyan folyamatokat is magában foglal, ame-
lyek megalkotják, fenntartják és megvédik ezeket a formálódó ismereteket. Az énnek te-

ződést alkotnak, amelyet énideálnak nevezünk. Az énünknek ez a része szin-
tén hatással van önmagunk elfogadására, az önértékelésünkre és arra is, 
ahogyan egy társas vagy feladathelyzetben gondolkodunk és cselekszünk. 
A pszichológia több területe és irányzata is azt a célt tűzte ki, hogy feltárja az 
énfejlődés, az énképalakulás törvényszerűségeit, összefüggéseit a személyi-
ség egészének működésével. A különböző pszichológiai megközelítések közül 
a Rogers nevéhez fűződő humanisztikus irányzat énképpel kapcsolatos néze-
teit ismertetjük. A fejezet ugyanakkor kitér arra is, hogy milyen törvényszerű-
ségek láthatók az énkép fejlődésében, milyen módon befolyásolja az önérté-
kelés a tanulók iskolai munkáját, és milyen következtetések vonhatók le 
mindezekből a pedagógusi munkára, értékelésre nézve. 
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hát létezik egy másik oldala is: az, aki létezik, aki cselekszik, aki észleli önmagát ( James-
nél az „I” énrész) ( James 1890, idézi Burns 1982).

Az én kutatása sokféle szakkifejezést hozott létre a pszichológiában: én (szelf), én-
fogalom, énkép, önbecsülés, önértékelés, énpercepció, énreprezentáció, énséma. E kife-
jezések meghatározása, értelmezése még ma sem tekinthető egységesnek, ezért a továb-
biakban az énről kialakult tudásunkra az én (szelf), énkép, énreprezentáció kifejezéseket 
fogjuk alkalmazni.

Az én (szelf) fogalma

Az én a személy mentális reprezentációja a saját tulajdonságairól, társas szerepeiről, múlt-
beli tapasztalatairól, jövőbeli céljairól. Az énfogalmat alkotó sokféle ismeret, tapasztalat, 
érzés egyetlen egésszé integrálódik az egyén számára, amelyet az önazonosság és a folya-
matosság érzése jellemez. Jóllehet az énfogalom vagy énkép kifejezés azt sugallja, hogy az 
én egyetlen entitás, mára mégis az a kép alakult ki a különböző szociálpszichológiai és 
fejlődés-lélektani vizsgálatok során, hogy az „én” különböző részekből formálódó, sokré-
tű, dinamikusan szerveződő mentális struktúra.

Az énről szóló tudás komplexebb és változatosabb, mint más fogalmunk vagy rep-
rezentációnk. Több kutató szerint az énfogalom többféle, lazán kapcsolódó területre 
osztható (területspecifikus szerveződésű), például fizikai megjelenéssel, értelmi képes-
séggel, társas viselkedéssel vagy érzelmekkel kapcsolatos területek. Ezen területek mind-

4.1. KÉP  A nemi  
identitás kialakulásának egyik 

eszköze a modellkövetés
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egyikében több tulajdonság is szerepel: például a szociális területtel kapcsolatban olyan 
tulajdonságokat sorolhat fel valaki, mint nyitott, barátságos, figyelmes. Az énfogalom az 
egyéni tulajdonságokon kívül a személy társas identitását is tartalmazza (pl. önmagát 
magyarnak vagy angolnak jellemzi valaki), de a szerepidentitás (diák, tanár, orvos, szülő 
stb.), sőt a nemi identitás kategóriáit is magában foglalja. Az énfogalom egy olyan gaz-
dag repertoárnak tartható, amelynek egy adott időpontban csak néhány részlete idézhető 
fel. Ezt az adott időpontban megjelenő énfogalmat nevezzük munka-énfogalomnak (Fis-
ke–Taylor 1991). Az éppen elérhető, „működésben lévő” énfogalom aktiválódik a társas 
szituációkban, és ezt mérik az énkép- vagy önértékelés-vizsgáló eljárások is. Az iskolában 
például a tudással, tantárgyi teljesítménnyel kapcsolatos énkép lesz domináns a tanulók-
nál, míg az iskola utáni, osztálytársakkal történő beszélgetésben a szociális énfogalom lép 
működésbe ugyanannál a diáknál. A különböző munka-énfogalmak a viselkedést irányít-
ják, és a folyamatos visszajelentések során állandóan módosulnak is.

Az emberek énképében a sokféle tulajdonság eltérő súllyal szerepel. Néhány tulaj-
donság az egyén számára nem lényeges, kevéssé körvonalazott, ha megkérdezik az illetőt, 
hogy mennyire jellemző rá ez a tulajdonság, akkor csak bizonytalan választ tud adni. Más 
tulajdonság azonban fontos az egyén számára, jól kidolgozott, tartós, koherenciát bizto-
sít a különböző tapasztalatok esetén. Ezt a kognitív affektív (érzelmi) struktúrát, vagyis 
a jellemzőnek és fontosnak tartott tulajdonságokat nevezik énsémának. Az énséma tehát 
egyénenként meglehetősen változó. Az egyik ember például azt mondja önmagáról, hogy 
„jól tudok másokkal együttműködni, hangulatember vagyok, gondos szülő vagyok, jól 
táncolok, kitartó vagyok”, míg egy másik inkább a kognitív teljesítményre, a műveltségre, 
az intro-extra verzióra utal. Az énséma, tehát a fontosnak tekintett tulajdonságok készle-
te azt is megmutatja, hogy az egyén mit gondol, mire figyel, mire fordít időt és energiát 
önmaga és mások megfigyelésekor, értékelésekor. Az énséma, ami tulajdonképpen az én-
fogalom magját jelenti, szervezi és irányítja az információfeldolgozást, a jelenben folyó és 
a jövőbeli cselekvést (Fiske–Taylor 1991; Oyserman–Markus 1993).

Az én funkciója 

Az én egy sokarcú és dinamikus entitás: aktív, erővel rendelkező, képes a változásra, vala-
mint sokféle társas és személyen belüli funkcióval rendelkezik (Markus–Wurf 1987).

Az én funkciói (Oyserman–Markus 1993; Higgins 1991; Carver–Scheier 1998):

  jelentést, értelmet ad az egyén tapasztalatainak;
  szervezi a gondolatokat, érzelmeket, a viselkedést;
  motivál a cselekvésre: tervet készít, ösztönzőket biztosít; 
  mércét állít az egyén számára.

Az énkép dinamikája: az énkép stabilitása, erősítése  Az önmagunkról alkotott kép 
nem merev, statikus rendszer, hanem élő, dinamikusan változó reprezentáció, amit folya-
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matosan megalkot és változtat az ember: az újabb információkat beilleszti az énképébe, 
ezáltal az önjellemzés megváltozik. Egy felső tagozatos tanulónál például kiderülhet, 
hogy nagyon ügyesen bánik a vízfestékkel és az ecsettel, és ez az éppen most felfedezett 
képessége beépül az énképébe, és erősíti annak pozitív jellegét. Az is lehetséges azonban, 
hogy az újabb ismeretek nem érintik meg az önismeretet, és az énkép változatlan formá-
ban és tartalommal befolyásolja az egyént a további cselekvésekben. Egy szorongó, félénk 
gyerek például megtudhatja magáról, hogy okos kérdéseket tud feltenni az új tananyaggal 
kapcsolatban, mégsem változik meg az önértékelése.

Az énkép cselekvésre motiváló működését az énkép kétféle törekvése határozza meg. 

  Az énerősítés. Eszerint az ember alapvető motivációja, hogy az önmagával való elé-
gedettséget fenntartsa, sőt fokozza (Burns 1982). Az önbecsülés fokozása a mások-
tól kapott pozitív értékelésből, elfogadásból, elismerésből, illetve a sikeres cselekvés 
eredményéből származhat. 

  Az énkonzisztencia. Ez egy olyan tendenciája az embernek, amellyel fenntartja a ko-
rábban már kialakított önértékelését, függetlenül annak pozitív vagy negatív jellegé-
től. Az énkonzisztencia elmélete értelmében a negatív és a pozitív önbecsülésű ember 
úgy viselkedik és olyan információkat vesz fel a környezetében élő emberektől, hogy 
az összhangban legyen az önértékelésével. Például egy magát butának tartó lány, aki 
megtudta, hogy egy intelligenciatesztben jól teljesített, a következő intelligenciafel-
mérésben alacsony pontszámot ért el, így tartotta fenn az eredeti, negatív önértékelé-
sét. Az énkép olyan módon is fenntartható, hogy azokkal az emberekkel tartjuk a kap-
csolatot, akik a mi önértékelésünkkel azonos minősítést adnak rólunk. Ha egy gyerek 
az iskolai tanulás elhanyagolását vagányságnak tartja, akkor olyan osztálytársakkal fog 
barátkozni, akik szintén a bátorság és a keménység jeleként értelmezik a tanulás el-
maradását. 

Az önbecsülés és az énkonzisztencia szükséglete nem zárja ki egymást, ezek a motívu-
mok inkább egymás mellett működnek. A negatív énképű emberek például a feladat el-
végzésekor kapott visszajelentésből a pozitív jelzőkre emlékeztek jobban (önbecsülés 
szükséglete), a későbbi visszaemlékezéskor azonban a negatív minősítéseket tudják pon-
tosabban felidézni (énkonzisztencia szükséglete).

Az énideál működése  Nemcsak az önértékelés késztetheti cselekvésre, információfel-
vételre vagy -elutasításra az egyént. Viselkedésünket erősen befolyásolja az ideális énké-
pünk, vagyis az a kép, amit arról készítünk, hogy milyenek szeretnénk lenni. Cselekvése-
inket, tulajdonságainkat gyakran mérjük az ideális énünkhöz, és ha ez reális lehetőséget 
tartalmaz, tehát kissé pozitívabb, mint az énképünk, akkor segítheti a személyiség fejlő-
dését, kibontakozását, pozitívabb irányú változását. Ha az ideális én nagyon messze van 
az aktuális önjellemzéstől, akkor ez általában együtt jár a negatív önértékeléssel és az eb-
ből fakadó szorongás érzésével, illetve a rossz alkalmazkodással. Iskolában végzett vizsgá-
latok szerint az agresszív, verekedő, figyelmetlen gyerekeknél jóval nagyobb volt az ideális 
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és valós énkép közötti különbség, mint az átlagos viselkedésűeknél. Az énideál és az én-
kép közötti különbség enyhén növekszik a serdülőkor felé haladva, ami a kognitív fejlő-
dés jeleként értelmezhető: a serdülők egyre pontosabban észlelik a saját tulajdonságai-
kat, egyre jobban el tudják fogadni a kevésbé előnyös tulajdonságaikat a pozitív jellem-
zők mellett. Az énideál jellemzőit többnyire az azonosítások során, a vágyott és értékesnek 
tartott tulajdonságok összegyűjtésével alkotják meg az egyének. Az ideális én az életkor 
előrehaladtával általában (az azonosítási figurák változása miatt) komoly változáson 
megy keresztül (Burns 1982).

Az énideál és a szelfdiszkrepancia  Újabb elméleti munkák és vizsgálatok azt igazolták, 
hogy az ideális énnek is több összetevője van. Ezek nemcsak különálló részek, hanem elté-
rő arányban és erősségben vannak jelen az énreprezentációban, sőt különböző módon szer-
vezik, motiválják az egyént (Higgins 1987). Az énreprezentációnak három eleme van:

  Az aktuális énkép: azok a tulajdonságok, amelyekkel éppen jellemezzük magunkat.
  Az ideális énkép: azok a tulajdonságok, amelyeket birtokolni szeretnénk (pl. remé-

nyek arról, hogy milyenek szeretnénk lenni). Ezen belül kétféle perspektíva létezik: 
a saját és a jelentős másik személyek (szülők, testvérek, barátok, tanárok) álláspont-
jának, értékeinek észlelése. Például azt gondolja valaki, hogy számára ideális vonás 
a határozottság, önállóság, a szülők viszont inkább a jobb alkalmazkodást vélik az ő 
számára ideális tulajdonságnak.

  A kell(ene) énkép: azok a tulajdonságok, amelyekről azt gondoljuk, hogy kell vagy kel-
lene birtokolnunk (elsősorban kötelességgel, felelősséggel kapcsolatos tartalmak). Itt is 
létezik a saját és a jelentős mások szemszögéből való önmegítélés. Gondolhatja például 
egy serdülő úgy, hogy neki saját megítélése szerint önérvényesítőbbnek kellene lennie, 
míg a mások szemszögéből úgy láthatja, hogy együttműködőbbé kellene válnia.

Az aktuális énreprezentáció tulajdonképpen azonos az énfogalommal, az ideális és a kell-
(ene) énreprezentáció pedig énirányítóként működik. Az éndiszkrepancia-elmélet sze-
rint az egyén motivált arra, hogy olyan helyzetet teremtsen, amelyben harmónia van az 
énkép és a fontosnak tartott énirányító között (Higgins 1987). Amennyiben mégis tartós 
diszkrepancia áll fenn az énkép és az énirányítók valamelyike között, akkor sajátos moti-
vációs állapot jön létre. Kétféle diszkrepanciatípust és az ezekből származó diszkomfort-
állapotot sikerült igazolni a vizsgálatoknak.

  Az aktuális és az ideális énkép harmóniájának hiánya miatt levertség, csüggedés érzé-
se alakul ki az érzelmi-motivációs rendszerben. Ezen általánosabb érzelmi kategórián 
belül is kétféle szituáció adódhat.
a) Az aktuális én és a saját magam alkotta ideális én diszharmóniája: ha egy tanuló 

például azt tapasztalja, hogy tartósan elérhetetlen magasságban vannak az általa 
ideálisnak tartott tulajdonságok, akkor csalódást, elégedetlenséget, szomorúságot, 
frusztrációt fog érezni a beteljesületlen vágyak miatt.
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b) Az aktuális én és a mások szemszögéből ideálisnak tartott én diszkrepanciája: ha 
egy személy úgy látja, hogy saját énje meg sem közelíti a fontos társak perspektívá-
jából származó ideális személyiségjegyeket, akkor szégyent, zavart érez majd, 
mintha le kellene sütnie a szemét mások előtt, mert úgy érzi, elvesztette a többiek 
szeretetét, becsülését.

  Az aktuális én és a kell(ene) én közötti nagy és tartós különbség izgalmat, nyugtalan-
ságérzést idéz elő, de ezen belül is kétféle érzelmi sebezhetőség alakul ki.
a)  Az aktuális én és a saját perspektívából megfogalmazott kell(ene) én közötti diszk-

repancia: ha valaki úgy látja, hogy nem felel meg annak, ami a kötelessége, feladata 
lenne, akkor bűnösség, vétkesség, bűntudat érzése és nyugtalanság alakul ki benne. 
Gyakran a morális gyengeség vagy értéktelenség érzetével párosul ez az értékelés.

b)  Az aktuális én és a mások szemszögéből látott kell(ene) én össze nem illése: ami-
kor egy személy úgy látja, hogy ő nem felel meg annak, ami szerinte a fontos tár-
sak elvárása az ő kötelességével, felelősségével kapcsolatban, akkor a félelem- és 
a fenyegetettségérzés dominálja az érzelmeket, mert veszélyt anticipál, illetve a   
küszöbönálló büntetéstől retteg. Ez a diszkrepancia gyakran együtt jár a harag, 
a neheztelés érzésével is, mégpedig azzal szemben, aki a büntetést kiszabja. Isko-
láskorban ez a leggyakoribb diszkrepanciafajta, amit egy tanuló megélhet, ami-
kor viszont a jelentős mások értékei, sztenderdjei saját belső értékké és irányítóvá 
válnak, akkor nagyobb arányban jelenik meg a bűntudat, a csalódás, a frusztráció 
érzése.

A szelfdiszkrepancia elmélete szerint minél nagyobb a különbség az aktuális én és az én-
irányítók között, annál erősebb lesz a specifikus érzelem. Egyszerre különböző típusú 
diszkrepancia is kialakulhat, így többféle érzelem is megélhető, az az érzelemfajta lesz a 
legerősebb, amelyik diszkrepanciatípus a legnagyobb, és így a legkönnyebben észlelhető.

A szociális kép hatása  Az énkép mellett fontos reprezentáció a másik embernek (em-
bereknek) tulajdonított énre vonatkozó értékelés, amit szociális képnek nevezünk 
(Gilly–Lacour–Meyer 1976). A  szociális kép fontos vonatkoztatási kerete lehet az én-
képnek: ez alapján megerősödhet az énképünk, illetve elhatározhatjuk, hogy változta-
tunk a viselkedésünkön, és ennek következtében az énképünkön is. A szociális kép még-
sem tekinthető egyszerű tükörképnek. Annak ellenére, hogy úgy alkotjuk meg, mintha 
a másik ember szemével néznénk önmagunkat, ezeket az információkat sajátosan szűr-
jük, torzítjuk. A szociális képek nem egyszerű másolatai a másik értékelésének, hanem 
az énkép szolgálatában álló értékelési minták, illetve az én motívumait, igényeit, szük-
ségleteit kielégítő jellemzések. Ilyen módon az énképet erősítheti, támogathatja a szo-
ciális kép, de gyengítheti, bizonytalanná is teheti azt. Egy konkrét vizsgálat következte-
tései szerint a szociális és az énkép közötti harmónia segítheti az iskolás gyerekek alkal-
mazkodását, elsősorban a jó tanuló gyerekeknél. A  rossz tanulók énképe és szociális 
képe közötti különbség (diszharmónia) azonban gyengíti az önértékelést (Gilly–La-
cour–Meyer 1976).
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Az önértékelés  Az énkép egyik leggyakrabban vizsgált része az önértékelés vagy ön-
becsülés. Az önértékelés az az értékítélet, amit az egyén megfogalmaz magáról, és amit 
ugyanakkor hosszabb ideig is fenntart. Az önértékelés helyeslési vagy helytelenítési atti-
tűdöt fejez ki, és azt jelzi, hogy az egyén mennyire értékesnek vagy értéktelennek tartja 
magát. Annak ellenére, hogy a legtöbb énképre vonatkozó kutatás az önértékelés sajátos-
ságait tárja fel, néhány vizsgálat eredményei szerint a spontán énképnek csak kb. 7 száza-
léka áll önértékelésből (McGuire–McGuire 1984). A spontán énkép a személynek a tu-
datában meglévő vonásait tartalmazza, és azzal a módszerrel tárható fel, ha megkérjük a 
személyeket, hogy beszéljenek önmagukról. Az önértékelés a spontán énképtől abban tér 
el, hogy a személynek a kutató választotta dimenziók mentén kell magát jellemeznie, il-
letve értékelnie kell magát a megadott dimenziókban (pl. el kell helyeznie önmagát két 
ellentétes tulajdonság között). Harter (1999) szerint viszont nehéz különbséget tenni a 
spontán énkép és az önértékelés között. A legtöbb gyermek és felnőtt ugyanis, amikor 
önjellemzést kérünk tőlük, azonnal értékeli is magát. Az óvodás például azt mondja, hogy 
„Nagyon erős vagyok, és tudok számolni”, és ez az önjellemzés nyilvánvalóan kedvező, 
értékes tulajdonságok kiemelését tartalmazza. A felnőttek önleírásaiban szereplő jelzők 
pedig sokszor önmagukban hordozzák az értékelést, azt a minősítést, hogy valami az 
adott kultúrában jó vagy rossz (pl. a visszahúzódó jelző többnyire nemkívánatosnak, 
problémásnak minősül Magyarországon).

 n AZ ÉNTUDAT KIALAKULÁSA

A tudatos énérzés, vagyis az öntudat kialakulása csecsemőkorban kezdődik: megjelenik az 
„én, aki cselekszem” tudásának és érzésének a kezdetleges formája. Ez a tudás azt is jelenti, 
hogy a csecsemő lassan kezdi magát megkülönböztetni a környezete tárgyaitól és szemé-
lyeitől. Az vitatott kérdés a fejlődéslélektanban, hogy milyen korán és milyen mértékben 
van jelen újszülöttkorban az én és a nem-én különbözőségének érzése, de abban egyetértés 
van, hogy ennek a tudásnak az alapját a lassan formálódó testkép adja. A testkép a kisbaba 
mozgásaiból, kezének, fejének mozgatásából a környezet explorálása során alakul ki: a cse-
csemő érzékeli saját izomzatának működését, testrészeinek helyzetét, a tárgyakról érkező 
érzékleti tapasztalatokat, környezete vizuális információit. Ezekből a saját testről, valamint 
a környezet személyeiről, tárgyairól érkező szenzoros és motoros jelzésekből formálódik az 
a tudás, hogy a baba kezdi ismerni testének, testrészeinek elhelyezkedését, kiterjedését, ha-
tárait. Az ismétlődő tapasztalatok során a testmozgás és a testhelyzet mint egységes egész 
jelenik meg a tudatban. Ezt a „tudást”, illetve érzékleti tapasztalatokat nevezzük testsémá-
nak vagy más néven vizuális-poszturális testmodellnek (Marton 1970). A testséma, vagyis a 
fizikai létezés érzése és tudása képezi az éntudat alapját, annak az érzését, hogy „én létezem, 
más vagyok, mint a külvilág tárgyai és emberei”. Tulajdonképpen ez az éntudat lesz a bázisa 
az énképnek, a magunkról formált ismeretnek és értékelésnek. Az éntudat kialakulása is fo-
lyamatosan zajlik a csecsemőkorban, és csak néhány kitüntetett pontját ismerjük ennek a 
folyamatnak (Bertenthal–Fischer 1978). Az éntudat kialakulásának szakaszai:
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  Az „én, aki cselekszem, én, aki hatással vagyok a külvilágra” kezdetleges tudása (kb. a 
9–12. hónap). 

  Ezt követi az a szakasz, amikor a baba megkülönbözteti önmagát a másik személytől, 
a másik embert mint független, aktív cselekvőt ismeri fel (12–15. hónap).

  Majd ezután a kisgyermek felismeri saját arcvonásait a tükörben, azaz a tükörből lát-
ható képet összehasonlítja a saját arcáról kialakított belső sémával, testképpel (15–18. 
hónap). A  saját arcvonások felismerését az jelzi, hogy az észrevétlenül arcra festett 
rúzsfoltot a gyermek megérinti vagy letörli az arcról, amikor meglátja önmagát a tü-
körben, hiszen a kialakult testkép alapján tudja, hogy az nem szokott ott lenni.

Ettől a szakasztól kezdve az éntudat fejlődésére ráépül az „én, aki ilyen vagyok” reprezen-
tációja, ami egyrészt a testképet tartalmazza, másrészt lassan, a 3. életévtől kibővül az 
énkép kezdetleges jellemzőivel. A formálódó éntudat szimbolikus reprezentációként, fo-
galomként jelenik meg a 2. életév végén (18–24. hónap), amit az bizonyít, hogy a kis-
gyermek önmagát saját nevén említi, illetve lassan használni kezdi a személyes névmást. 
Az énfogalom változásai ezután is kapcsolatban állnak a kognitív fejlődéssel: kialakul a 
nemi identitás, a 3. életévtől tudja, hogy ő fiú vagy lány, és megjelenik az első énre vonat-
kozó jellemzők felsorolása, az énkép korai megnyilvánulása.

A testkép fontos összetevője az énképnek, a fizikai megjelenés ugyanis értékelő meg-
nyilvánulásokat vált ki másokból, ami pozitív vagy negatív visszajelentésként befolyásolja 
az önértékelést. (A  gúnynevek, becenevek például sokszor a sajátos fizikai megjelenés 
alapján keletkeznek, és ezek ritkán erősítik az énképet.) A testkép nem más, mint a fizikai 
megjelenésnek, a külső jegyeknek az értékelése, amikor a személy azt fogalmazza meg, hogy 
mennyire tetszik, mennyire elégedett saját testével, arcvonásaival. A testkép énképet be-
folyásoló ereje eltérően alakul fiúknál és lányoknál. A serdülő fiúk esetében a hang, az 
arcvonások és a mellkas értékelése járult hozzá leginkább az önbecsüléshez, a lányok-
nál a fizikai megjelenés egésze befolyásolta az önértékelést (Mahoney–Finch 1976, idézi 
Burns 1982).

 n AZ ÉNKÉP FEJLŐDÉSE

A tudatosan vállalt, megfogalmazott énreprezentáció vagy önjellemzés az élet során na-
gyon sok szempont mentén megváltozik. Míg az óvodás gyermek úgy jellemzi önmagát, 
hogy ő nagyon gyorsan fut, nagyon erős, szépen rajzol házat, kék szeme van, egy nagy 
házban lakik, és van egy fehér cicája; a serdülőkor végén azt mondja el magáról egy 17 
éves fiatal, hogy ő barátságos, szereti a társaságot, az ismerősökkel nagyon oldottan tud 
viselkedni, de az ismeretlenekkel kissé tartózkodó, előbb szereti megismerni az új embe-
reket a társaságban, szóval rugalmasan alkalmazkodik a helyzethez.

A  fejlődéslélektan egyik szűkebb területe arra a kérdésre keresi a választ, hogy mi-
lyen jellegzeteses fejlődési szakaszok ragadhatók meg az énreprezentációk változásában a 
gyermekkortól a felnőttkor küszöbéig.
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A kognitív fejlődés-lélektani irányzat énképfelfogása

Az énreprezentáció kognitív és szociális konstrukció eredményeképpen jön létre (Harter 
1999). A konstrukciós folyamat azt jelenti, hogy az egyén aktívan alkotja meg a tapaszta-
latok sokaságából a világról szóló elméleteit, tehát nem passzívan veszi át, nem másolja 
vagy tükrözi a környezet tagjainak gondolkodását. Az énreprezentáció megalkotása rész-
ben az egyén megismerőfolyamatának eredménye, éppen ezért normatív fejlődési folya-
maton megy keresztül az önjellemzés változása. Egy-egy életkorban az adott kognitív ké-
pességek és korlátok határozzák meg azt, hogy hogyan látja a személy önmagát, milyen 
jellemzőket sorol fel, hogyan szervezi az önjellemzést. Az énkép kialakulásának ugyan-
akkor szociális háttere is van, ugyanis azok a tapasztalatok, amelyekből a személy megal-
kotja az énreprezentációját, jórészt társas környezetből származnak. A jelentős szocializá-
ciós szereppel rendelkező család, iskola, kortársi kapcsolatok is formálják az énképet: 
nemcsak az általuk közvetített tapasztalatok és a tőlük származó visszajelentések, minősí-
tések befolyásolják a gyerek vagy a serdülő önészlelését, hanem az a mód is, ahogyan a 
felnőttek segítik a gyermek tapasztalatainak szervezését, értelmezését.

Az énreprezentáció fejlődésének újabb eredményei azt mutatják, hogy a kognitív fej-
lődés meghatározza az önjellemzés fejlődését, de a feltárt kognitív fejlődési szakaszok 
eltérnek a gondolkodás fejlődésének piaget-i szakaszaitól. Az újfajta és itt bemutatásra 
kerülő szakaszok száma több, mint az a Piaget által leírt értelmi fejlődés szakaszaiban 
látható. Másféle szakaszhatárok jelentkeznek tehát az énkép alakulásában. Ezenkívül a 
kognitív fejlődés jellemzői is eltérnek a Piaget-féle és az énreprezentációs leírásban: míg 
Piaget szerint a 12–13. életévtől már jellemző az elméletalkotás, az általánosítások logi-
kus rendszerbe való szervezése, a logikus hierarchia létrehozása egy területen, addig az 
önjellemzés vizsgálatai azt bizonyítják, hogy az énészlelés területén ez csak 17–18 éves 
korban jelenik meg.

Az énkép fejlődése az óvodáskor kezdetén  Az iskoláskor előtt kétféle énreprezentáci-
ós szakaszt lehet megkülönböztetni. Az egyik a korai óvodásévekre tehető, a másik 5–7 
éves kor között jelenik meg.

3–4 éves kor táján a gyerekek olyan dolgokat sorolnak fel önmagukról, amelyek konk-
rét és megfigyelhető kategóriák, például „Barna szemem van, barna hajam, gyorsan szala-
dok, nagyon erős vagyok stb.” Ezek a kategorikus azonosítások azt tükrözik, hogy a gyer-
mek hogyan érti meg önmagát (Damon–Hart 1988). A fizikai jellemzők, cselekvések, 
szociális és pszichológiai tulajdonságok különálló kategóriák, az önleírásban nincs általá-
nosítás, tehát például szerepel az ugrás és futás, de az általánosabb kifejezése egy képes-
ségnek, például „Jól sportolok”, nem jelenik meg. Gyakran egy viselkedés leírása egy ké-
pesség aktuális demonstrálásában fejeződik ki, például „Nagyon erős vagyok, és nagyot 
tudok ugrani, nézd csak…” A konkrét kategóriákban megfigyelhető még a preferenciák 
és a birtokolt tárgy említése is (mit szeret, és mije van). Ilyenkor még csak különálló, 
izolált tulajdonságokat tud felsorolni a gyermek, de nem tudja ezeket integrálni. A kohe-
rens kép hiányát azzal magyarázzák, hogy hiányzik az egyesről az általánosra való logikus 
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következtetés, ehelyett az egyesről csak az 
egyesre tud következtetni a gyermek (Har-
ter 1999). A gyerekek ebben az életkorban 
gyakorlatilag csak pozitív tulajdonságok-
kal jellemzik magukat. Ez az irreális pozitív 
énreprezentáció általános jelenségnek tart-
ható ebben az életkorban, mert a minden 
vagy semmi gondolkodás kizárja a negatív 
jellemzőket, és csak a pozitív minősítések 
kinyilvánítását teszi lehetővé. 

A szocializációs környezet szerepe. Ebben az 
életkorban elsősorban a szülők hatnak a 
gyermek énreprezentációjának fejlődésé-
re, a hatás azonban több területen is jelent-
kezik. Az egyik szocializációs folyamat az 
identifikáció. Higgins (1991) szerint a 
gyermek ugyanabba a kategóriába teszi 
magát, mint a saját nemű szülő, ez tehát a 
szülővel való azonosulás korai alapja. 
A gyermek a saját viselkedését aszerint ér-
tékeli, hogy „Azt teszem, amit az anya/
apa?” A  másik szocializációs csatorna a 
gyermeknek az a képessége, hogy felfedezi, 
az ő viselkedése reakciót vált ki a szülők-
ből, ami viszont további reakciót vált ki a 
gyermekből (Higgins 1991). Ez a képesség és a sorozatos tapasztalatok azt eredménye-
zik, hogy a gyermek olyan viselkedést választ, amely a szülőkből helyeslést vált ki, és ami-
nek következtében neki is kellemes érzései támadnak

A nagyóvodások (5–7 éves gyerekek) énreprezentációja  Ebben az életkorban is pozi-
tív az énkép, a gyermek túlértékeli a képességeit. Általános leíró kategóriákat találhatunk 
a szociális ügyességgel, kognitív képességekkel, sportbeli ügyességgel kapcsolatban. 
A korábban teljesen különálló tulajdonságokat kezdi koordinálni, azaz egy képességterü-
lethez több tulajdonságot is felsorol, például „Sok barátom van az óvodában, a játszóté-
ren, a szomszédok között.” Az önleírásokban szereplő tulajdonságok még mindig nem 
igazi fogalmak. Ebben az életkorban is megtalálható a minden vagy semmi gondolkodás: 
egyszerre csak egy tulajdonság jellemzi az embert, de kezd kialakulni az, amit egydimen-
ziós gondolkodásnak neveznek: a gyermek képes összekapcsolni a korábban teljesen kü-
lönálló reprezentációkat egymással. A  leggyakoribb összekapcsolási mód az ellentét, a 
fekete-fehér szembeállítás. Az ön- és mások jellemzésében is megtalálhatók az ellentétek: 
valaki jó vagy rossz, szép vagy csúnya. Az összekapcsolt, illetve szembeállított tulajdonsá-

4.2. KÉP  Az azonosulás első „lépései”
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gok azonban túlzottan elkülönülnek egymástól, emiatt az emberek csak az egyik vagy 
másik végponttal jellemezhetők. Azt mondja magáról egy hatéves, hogy „Ha valamiben 
jó vagy, akkor már nem lehetsz rossz, legalábbis nem egyszerre.” Ez ugyanakkor azt is je-
lenti, hogy mások lehetnek „rosszak” a kérdéses képességet illetően. Ebben az életkorban 
már azt is tudják, hogy korábban, kiskorukban lehettek „rosszabbak” valamiben, illetve 
majd később is lehetnek.

A szocializációs környezet szerepe. Higgins (1991) szerint ebben az életkorban a gyerekek 
már nemcsak azt tudják, hogy a szülők az ő viselkedésüktől függően cselekszenek, hanem 
azt is, hogy a szülőknek, óvónőknek van egy saját nézőpontja, értékelése, elvárása velük 
szemben. Ekkor azonban még nem tudnak ezzel a nézőponttal azonosulni. Az észlelt vi-
selkedési normák abban segítik a gyereket, hogy ez alapján szabályozza a saját viselkedé-
sét. A szülők által képviselt szabályrendszer tehát mint önirányító készlet működik, de ez 
még nem a gyerek saját, önmagáról alkotott értékelése. Nem rendelkeznek még az ön-
kritika, az önértékelés képességével sem.

A szociális összehasonlítás már ebben az életkorban is funkcionál, de igen korlátozott 
mértékben. Ekkor még csak időbeli összehasonlítást tudnak végezni („Most gyorsan tu-
dok futni, amikor kisebb voltam, akkor nem tudtam még ilyen gyorsan szaladni”), illetve 
életkori normákra figyelnek: mit tudnak a kicsik és a nagyok. Hiányzik viszont az egyéni 
különbségek észlelése, összehasonlítása. Az életkori és az időbeli összehasonlítás képes-
sége nagyban hozzájárul a túlzott pozitív önjellemzés fenntartásához.

A szülői értékelést a gyerekek nem veszik át teljes mértékben az iskoláskor előtt, nem 
interiorizálják annak minden részletét, árnyalatát, de az elfogadó, szeretetet, biztonságot 
és ésszerű önállóságot nyújtó szülői gondoskodás hatására pozitív, sőt irreálisan pozitív 
önjellemzés jön létre a normális, egészséges fejlődés eredményeképpen. Az elhanyagoló, 
bántalmazó, nagyon szigorú büntetést adó szülői bánásmód következtében, a fekete-fe-
hér, illetve egydimenziós gondolkodás miatt a gyerekek úgy látják magukat, hogy ők „tel-
jesen és mindenben rosszak”.

Az iskoláskor kezdetétől a gyermekkor végéig: a 8–11 évesek énképe  „Negyedik osz-
tályba járok, és sokan szeretnek az osztályban, főleg a lányok. Ez azért van, mert kedves 
vagyok az emberekkel, segítőkész, és tudok titkot tartani. Általában kedves vagyok a ba-
rátaimmal, de ha rossz kedvem van, akkor olyat is mondok nekik, amit később megbá-
nok. Az iskolában okos vagyok sok tantárgyból, ötösöket és piros pontot kapok, és jól 
felelek. Csak környezetből nem, de az nem is nagyon fontos. Szeretem önmagam, mert 
tudom, hogy a szüleim is szeretnek engem, meg a barátaim is.”

Az önjellemzésekben fontos helyet kap a kompetenciák felsorolása, és egyre inkább 
megjelennek azok a tulajdonságok, amelyek a személyközi kapcsolatokban jelentősek. 
A jellemzésben használt tulajdonságok már személyiségvonásnak tekinthetők abban az 
értelemben, hogy általánosítás során jöttek létre. Az ekkor használt vonások azonban 
mégsem magasabb rendű fogalmak, mert időben és helyzettől függően változnak. A gye-
rekek ebben az életkori periódusban úgy látják magukat, hogy a vonások bizonyos szi-
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tuációban jellemzik őket, más helyzetben 
azonban nem, vagyis okos sok tantárgyból, 
de nem okos környezetből. A  magasabb 
rendű fogalmak létrehozásának képessége 
lehetővé teszi, hogy ebben az életkorban 
kialakuljon egy globálisabb önértékelés 
vagy önértékfogalom. A  gyerekek azt is 
kezdik megérteni, hogy a globálisabb ön-
érték előzménye, illetve alapja az a sikeres-
ség, amely egy fontosnak tartott területen 
észlelhető.

A  korszak fejlődési eredményének te-
kinthető az a kognitív működés, hogy ké-
pes koordinálni a korábban teljesen külön 
kezelt vagy ellentétesnek tartott tulajdon-
ságokat. Így olyan reprezentációs rendszer 
jön létre, amelyben a korábbi izolált tulaj-
donságok integrálódnak. Evvel magyaráz-
ható, hogy a korábban vagy csak pozitív, 
vagy csak negatív énreprezentáció most 
egy árnyaltabb, pozitív és negatív jelzőket 
egyszerre tartalmazó önértékeléssé alakul. Míg az egyik területen, például a sportban 
ügyesnek látja magát egy gyerek, addig ügyetlennek egy másik területen, például a barát-
kozásban. 10 éves kor körül a gyerekek ellentétes tulajdonságaikat egy területen belül is 
észlelik, például okos egy-egy tantárgyból, de nem okos más tantárgyakból, és kb. 11–12 
évesen képesek belátni, hogy egészen szűk területen belül is lehetnek ellentétes tulajdon-
ságaik vagy képességeik. Ekkor jellemző tehát az a differenciáltság, hogy „Bizonyos részét 
a fizikának jól tudom, de más részeket egyáltalán nem.” A minden vagy semmi gondolko-
dás elmúlik, helyét átveszi az ellentétes tulajdonságok egyszerre történő kezelése, mely-
nek nyomán egy reálisabb kép jön létre. Így alakul ki az önkritika.

A szocializációs környezet szerepe. A szociális hatás ebben az életkorban is két területen 
jelentkezik: az egyik a szülők, tanárok értékelése, a másik a szociális összehasonlítás. A szü-
lők és a pedagógusok szerepe elsősorban abban áll, hogy segíthetik az ellentétes előjelű 
érzelmek és tulajdonságok észlelését és integrációját. Kisiskoláskorban a gyerekek külö-
nösen érzékenyek a saját képességeik értékelésére, kipróbálására, nagyon erős bennük a 
felnőtteknek való megfelelni vágyás, a valamiben jónak, ügyesnek lenni motivációja. 
Ezért különösen fontos, hogy minden gyermek megtalálja azt a képességterületet, amely-
ben ő jól teljesít, tehetséges, sikeres, legyen ez az értelmi fejlődés területe, mozgásos 
ügyesség vagy akár jellembeli erősség, társas kapcsolatokban megjelenő képesség. Ebben 
az életkorban tehát a szülők és a tanárok abban segíthetnek, hogy többféle tevékenységet 
is kipróbálhasson a gyermek, megkereshesse azt a területet, amelyen jól teljesít, illetve 

4.3. KÉP  A kisiskolások énképében  
a tanulási teljesítményre vonatkozó rész  

meghatározó szerepet játszik
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megfelelő erőfeszítés mellett jól fejlődik. Nemcsak a tevékenységkör felkutatása a fontos, 
hanem olyan árnyaltabb szóbeli értékelés is, amely tartalmazza a pozitív és a negatív je-
gyek, a sikerek és a kudarcok megnevezését, sőt a változtatás módját is, tehát azt, hogy 
mit kell a gyereknek máshogyan tennie, hogy változtatni tudjon addigi eredményén.

A csak elmarasztalást hangsúlyozó nevelés szélsőséges példáját láthatjuk a gyermeket 
súlyosan bántalmazó, elutasító vagy következetlenül nevelő szülők esetében, akik a nega-
tív értékeléssel megerősítik a gyermek negatív énképét, és mivel a pozitív oldal nem kap 
megfelelő támaszt, ezért a gyerekek nem képesek sem kialakítani, sem integrálni a pozitív 
és negatív vonások értékelését. Az automatikus negatív önértékelés pedig ellenállóvá te-
szi az énképet a változtatással szemben, tehát a későbbi pozitív értékelés alig tudja meg-
változtatni az eredeti beállítódást, mert a negatív önértékelés magasabb rendű személyi-
ségvonássá szerveződik, és nem pusztán egy-egy rossz cselekedetté. 

Néhány vizsgálat szerint az eltérő jellegű szocializáció felelős a fiúk és a lányok én-
szerkezeti különbségeiért. Laboratóriumi vizsgálatok azt bizonyították, hogy a szülők 
több negatív visszajelzést adtak a lányoknak, mint a fiúknak, jóllehet az aktuális telje-
sítményekben nem volt különbség (Lewis–Alessandri–Sullivan 1992). Az iskolában is 
hasonló megfigyelésekről számoltak be a kutatók: a lányok több negatív és kevesebb po-
zitív értékelést kaptak a tanároktól (Dweck–Leggett 1988; Eccles–Blumenfeld 1985). Az 
ilyen jellegű szülői és tanári minősítés jelentősen hozzájárul a lányok alacsonyabb önérté-
keléséhez, valamint a kevésbé kiegyensúlyozott, kevésbé integrált énkép kialakításához.

A szociális összehasonlítás szintén erősíti a pozitív és negatív tulajdonságok összekapcso-
lását. Nemcsak a megismerőfunkciók fejlődése, hanem az osztály társas szerveződésének 
lehetősége is kedvez az összehasonlítás kialakulásának és használatának. Az ekkor meglé-
vő motivációk közül nagyon erős a személyes kompetencia feltérképezésének, „bemérésé-
nek” igénye, amelyben a társas összehasonlításból származó információ jól felhasználható. 
Az összehasonlítás képességét a tanárok is serkentik azáltal, hogy maguk is egyre többet 
használják a felsőbb osztályokban a társakhoz való hasonlítást. A szülők is hozzájárulnak 
e kompetencia fejlesztéséhez: gyakran mérik saját gyermeküket a testvérekhez, osztály-
társhoz, szomszéd gyerekhez. A szülők és a pedagógusok által alkalmazott összehasonlítás 
csak abban az esetben segíti a reális énkép kialakulását, ha a mintaként állított tanuló vagy 
testvér tulajdonságai nem elérhetetlenek. A tökéletes és irreális minta gyakori emlegetése, 
mint láttuk a szelfdiszkrepancia-elméletben, félelmet, szorongást, fenyegetettségérzést kelt, 
nyomában a harag és neheztelés érzésével, illetve az önleértékeléssel. Ilyen helyzetben pe-
dig egyrészt nem tud jól teljesíteni a tanuló a szorongás miatt, másrészt negatív önértékelé-
se alakul ki, harmadrészt nem azonosul a felnőtt értékeivel, jó tulajdonságaival. A szociális 
összehasonlítás folyamata jelenik meg abban a teljesítményben is, hogy a gyerekek ettől az 
életkortól felismerik, hogy mások milyen attitűddel fogadják őket. Ezeket az attitűdöket 
belsővé is teszik, mégpedig egyrészt területspecifikus önértékelés formájában azonosul-
nak mások értékelésével, másrészt globális önértékérzés formájában internalizálják azokat. 
Ilyen módon a gyereknek az a képessége, hogy mások perspektíváját pontosan észleli, ser-
kenteni fogja a másik sztenderdjének és véleményének átvételét, és így azt is, hogy a gye-
rek maga értékelje önmagát a belsővé vált normák birtokában.
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A serdülőkor énreprezentációjának fejlődése  A serdülőkorban drámai változás törté-
nik a fizikai-testi, kognitív, szociális és emocionális funkciókat tekintve. Az énreprezentá-
ció fejlődésében is minőségi változást láthatunk, és ez a változás, vagy legalábbis ennek 
néhány aspektusa, tudatosan is megélhető ekkor. A  serdülő úgy szembesül az énkép 
fejlődésével, hogy 15–16 éves kor környékén megjelenik az identitáskrízis, vagy más 
szóval kifejezve: az énazonosság válsága, melynek tudatos kifejeződése olyan kérdések-
ben jelenik meg, mint „Ki vagyok én, milyen vagyok, milyen képességeim, adottságaim 
vannak?” A kérdésben megfogalmazott bizonytalanság megválaszolására megjelenik az 
önismereti igény, az a motiváció, hogy a serdülő megismerje személyiségét, vágyait, 
érzéseit, ízlését, érdeklődési területét, képességeit, tehetségét, kapcsolatait a barátaival, 
kortársaival és a felnőttekkel. A környezetből származó sokféle és folyamatos visszaje-
lentésből és a serdülő önmagáról szerzett tapasztalataiból a serdülőkor végére kialakul 
az énazonosság érzése, egy olyan érzésekkel átszőtt énkép, amellyel a serdülő teljesen 
azonosul. Az önazonosság érzésének a megfogalmazása sajátos önismeretet jelent, 
amelyben a fiatal meg tudja fogalmazni a saját legjellemzőbb tulajdonságait, képességeit 
és gyengeségeit, motivációit.

Korai serdülőkor (13–15 éves kor)  Az énkép az előző korszakhoz képest egyre diffe-
renciáltabb. Ez többnyire abból fakad, hogy egyre több tulajdonsággal, szociális és kogni-
tív képességgel jellemzi magát a serdülő. A  fiatalok többszörös énreprezentációt hoznak 
létre: külön-külön említik meg, hogy milyen tulajdonságok jellemzik őket a különböző tár-
sas kapcsolatokban. Az énkonstrukciók tartalma pedig a szociális kapcsolatoktól és a szere-
pektől függően jön létre. A serdülő ebben a korszakban azt mondja magáról például: „A ba-
rátaimmal mindig nagyon nyitott vagyok, én beszélek a legtöbbet ilyenkor, és én kérdezem 
a többieket is. Ha otthon vagyok a szüleimmel, elég rossz a kedvem, ők mindig azt mondják, 
hogy nem tanulok eleget, túl sokat vagyok a barátaimmal. Idegenekkel néha félénk vagyok, 
nem ismerem őket, és nem is bízom bennük igazán, inkább hallgatok ilyenkor. Sokszor tel-
jesen hülye vagyok, és ilyenkor úgy is viselkedem, mintha tényleg sík hülye lennék. Az isko-
lában szerintem okos vagyok, új feladatokat is meg tudok oldani a tanárok szerint, nekem 
van szinte a legtöbb ötösöm az osztályban, de evvel nem dicsekszem.” A serdülőkori én-
képnek ezt a sokféleségét, burjánzását két tényezővel magyarázhatjuk:

  a kognitív fejlődés sajátosságaival,
  a környezetből származó szociális hatásokkal.

A megismerőfunkciók fejlődése lehetővé teszi, hogy több viselkedéses jegyet, tulajdon-
ságot, érzelmet ismerjenek fel önmagukban és másokban, így differenciáltabb, gazdagabb 
lesz az a fogalomkészlet, amiből az énreprezentáció felépülhet. A társas környezet pedig 
a különböző elvárások megfogalmazása következtében arra készteti a serdülőt, hogy kü-
lönbözőképpen viselkedjen, és így különböző énképet alakítson ki magáról. 

Ebben az életkorban az egyes személyiségjellemzők magasabb rendű fogalmak alá 
sorolódnak be. Ezek a fogalmak ugyanakkor nem kapcsolódnak össze egy összefogott, 
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koherens énreprezentációvá, hanem különálló, kapcsolat nélküli absztrakciók alkotják az 
énképet. 

Az önértékérzés szintén a szerepekhez, a társas szituációkhoz kapcsolódva jelenik 
meg. A serdülő ilyenkor például így fogalmaz: „Szeretem magam, ha a barátaimmal va-
gyok” és „Amikor a szüleimmel otthon töltöm a napot, akkor nem szeretem magam mint 
ember.”

A  szocializációs környezet szerepe. A  serdülők ebben az életkorban, a nagy mennyiségű 
énreprezentáció miatt, nagyon érzékenyek a kortársak és a felnőttek véleményének, mér-
céinek különbségére. A társas összehasonlítás finomabb, rejtettebb formáját is használják 
az önértékelés során, de tartózkodnak az összemérés eredményének nyílt megfogalmazá-
sától, mert ismerik annak negatív következményeit. A pozitív tulajdonságok, képességek 
említése, megnevezése ebben az életkorban dicsekvésnek, „beképzeltségnek” minősül.

Középső serdülőkor (15–17 éves kor)  Az önjellemzés általában igen terjedelmes eb-
ben az életkorban, mert nagyon erős introspektív (önmegfigyelő) gondolkodás jellemzi 
a fiatalt, és így egyre több tulajdonságát ismeri meg. Az önvizsgálatot és önelemzést még 
inkább serkenti az a tény, hogy a serdülőt nagyon erősen foglalkoztatja, mások mit gon-
dolnak róla. Az előző korszakra jellemző, önreflexió nélküli önelfogadás teljesen eltűnik 
ekkorra, és a korábbi rendíthetetlen „Én ilyen vagyok” tudása és érzése problematikus 
énképpé válik. A problémává válás úgy jelenik meg, hogy a serdülő keresni kezdi, „Ki va-
gyok, mi vagyok valójában”, a válasz megtalálását azonban megnehezíti az énreprezentá-
ciók még ekkor is fennálló sokfélesége.

Az énreprezentációk tovább burjánzanak, mivel a serdülő még finomabb különbsé-
geket tud tenni a különböző kapcsolatok és szerepek függvényében. Az összehasonlítás 
többnyire most is az ellentétes tulajdonságok kiemelését jelenti, csakúgy, mint az 5–7 
éves korú gyerekeknél. A serdülőkori ellentétkiemelés azonban korlátozza a tulajdonsá-
gok integrálását, nem tudja ugyanis a fiatal feloldani a tulajdonságok közötti látszólagos 
ellentmondást, mert csak két tulajdonságot mér össze egyszerre, a teljes integráció tehát 
lehetetlen. Mivel a serdülő által észlelt ellentétek általában nagyon hangsúlyosak, ezért 
erőteljes belső pszichés konfliktust okoznak. Az ellentétek keltette feszültség instabillá 
teszi az énreprezentációkat, és ez még inkább magára vonzza a serdülő figyelmét: „Nem 
értem, hogy tudok olyan gyorsan másképpen viselkedni. A  barátaimmal a suliban na-
gyon kedves vagyok, és amikor hazaérek, a szüleimmel már csak rosszkedvűen tudok 
bánni, gúnyos vagyok velük. De akkor milyen vagyok én igazán?” Ebben az életkorban 
ezt a dilemmát még nem tudják megoldani a serdülők, és a megélt feszültség miatt ala-
csonyabb lesz az önértékelésük. Mindkét nemnél negatívabb lesz az előző és a következő 
korszakhoz képest is az énkép, a lányok önértékelése azonban negatívabb, mint a fiúké. 
Ezt a több kultúrában is megjelenő különbséget a nemek eltérő szocializációjával magya-
rázhatjuk. A lányok számára fontosabbak az emberi kapcsolatok, a másikkal kialakított 
érzelmi kötelék, éppen ezért jobban figyelnek a kapcsolatokra, és így kiugróbb lesz szá-
mukra a különböző szerepekben megnyilvánuló énképek ellentmondásossága. Az érzé-
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kelt ellentmondás feszültséghez és alacsonyabb önértékeléshez vezet. A fiúk nevelésében 
hangsúlyosabb a függetlenség, az önállóság, az emberi kapcsolatokban pedig a logikus 
mérlegelés, ennek következtében a logikailag külön kezelt szerepek közötti diszharmónia 
nem okoz olyan nagy feszültséget és önleértékelést.

A szocializációs környezet szerepe. A kortársi és a felnőtt környezet különösen fontos a ser-
dülő számára ebben az időszakban: szándékosan néz a „szociális tükörbe”, hogy megis-
merje mások véleményét, elvárásait, rá vonatkozó értékelését. A  sokféle szerep miatt 
azonban igen eltérő értékelést kaphat a fiatal, ami csak még jobban összezavarja abban, 
hogy melyik véleménynek higgyen. A különböző szerepekben megtapasztalt elvárásokat, 
véleményeket Higgins (1991) szerint inkorporálja a serdülő, így sokféle belső iránytű, 
önirányító norma működik a viselkedés szabályozójaként. Az önértékelés középső serdü-
lőkori csökkenéséhez több, részben a társas környezetből származó, részben a belső 
kognitív fejlődésből következő tényező is hozzájárul. Az ellentmondásos viselkedéssz-
tenderdek és visszajelentések, valamint az énideál és a valóságos én gyakori összeha-
sonlítása mind közreműködik abban, hogy csökken a serdülőnek az önmaga értékessé-
gébe vetett hite.

Késői serdülőkor (17–19 éves kor)  A késői serdülőkor és a fiatal felnőttkor énrepre-
zentációinak tartalma többnyire személyes nézeteket, értékeket tartalmaz, és olyan mo-
rális sztenderdeket, amelyek átvett értékek, de belsővé váltak, vagy amelyeket saját ta-
pasztalatai alapján hozott létre. Megjelenik a jövőbeli énkép is mint személyes cél, ami álta-
lában saját választás, saját elköteleződés eredménye, például jó orvos, népszerű tanár, sikeres 
vállalkozó szeretne lenni. Jóllehet a serdülők ekkor úgy látják, hogy céljaik saját választásuk 
eredménye, mégis néhány vizsgálat azt igazolja, hogy a fiatalok és a szülők attitűdjei nagyon 
hasonlóak egymáshoz, elsősorban politikai, vallási és pályaválasztási kérdésekben (Stein-
berg 1990, idézi Harter 1999). A saját, önálló értékválasztás hátterében Higgins (1991) azt 
emeli ki, hogy a serdülő végre választott a sokféle énirányítók közül, és többé nem kell folya-
matosan megküzdenie mások elvárásaival. A jövőbeli vagy „lehetséges” énkép (Markus–
Nurius 1986) határozottabb körvonalai alapján egyre erősebb a serdülő „belső iránytűje”, 
és ez ideálként, elérendő célként jelenik meg a fiatal számára.

A  korszak másik jellemzője az, hogy a potenciálisan ellentétes tulajdonságok már 
nem mint egymás igazi ellentéte jelennek meg. Aki például etikusnak tartja magát, an-
nak nem okoz különösebb feszültséget az, hogy éppen nem etikusan nyilatkozott vagy 
viselkedett, mondván, hogy „Senki sem tökéletes, mindenki hibázhat.” A  korábban el-
lentétnek látott tulajdonságokat úgy integrálja a fiatal, hogy besorolja őket egy magasabb 
rendű fogalom alá (Fischer 1980). Így lesz például az extraverzió–introverzió ellentétből 
„megfelelő alkalmazkodás a helyzethez”. A késői serdülőkorban a fiatalok nemcsak össze-
vont kategóriával jellemzik magukat, hanem a társas környezetet is másképpen látják. 
A fiatalok ilyenkor arra a következtetésre jutnak, hogy a különböző szituációkban eltérő 
módon kell viselkedni, tehát az a kívánatos, az a helyes, ha valaki jól tud alkalmazkodni és 
különbséget tud tenni az eltérő helyzetek között.
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A szocializációs környezet szerepe. Ehhez a kognitív fejlődési lépéshez, tehát az ellentétek 
integrálásához feltétlen szükség van a társas környezetből érkező támaszra, a tapasztala-
tok megerősítésére, sőt direkt magyarázatra is. Ha a környezet erősíti, serkenti a serdülő 
új képességeit, akkor a fiatal úgy tudja majd ötvözni az ellentéteket, hogy nem okoz konf-
liktust vagy levertséget, kellemetlen hangulatot. A környezet abban segíthet, hogy:

  Megérteti a serdülővel, hogy normális jelenség a látszólag ellentmondásos viselkedés, 
illetve jellemvonás.

  Olyan magasabb rendű fogalmak használatában és megalkotásában nyújt segítséget, 
amelyekkel sikeresen lehet az ellentéteket integrálni. Ha például a serdülő azt mondja 
el magáról, hogy ő néha félénk, néha vakmerően bátor, akkor a felnőtt felhívhatja a 
figyelmét arra, hogy milyen helyzetekben tapasztalható egyik vagy másik viselkedése, 
és megfogalmazhatja azt, hogy a fiatal a szituációnak megfelelően viselkedik, tehát jól 
tud alkalmazkodni a társas helyzetekben.

  Olyan helyzetet teremt a pedagógus, amelyben szükség van az összekapcsolásra mint 
kognitív erőfeszítésre. Mindez különösen azért érdemel figyelmet, mert a megfigye-
lések szerint az integráció nem automatikus kognitív folyamat, nem az éréssel együtt 
járó, spontán megjelenő megoldási lehetőség (Fischer 1980). Az integráció, tehát a 
magasabb kognitív szint elérése nem feltétlen a serdülőkor végén, a felnőttkor elején 
jelenik meg, késhet is, sőt el is maradhat, ha nincs meg a környezetből származó op-
timális facilitáció.

A  lányoknál ebben a korszakban is megfigyelhető, hogy több az ellentétes tulajdonság 
leírása a különböző szerepek között, mint a fiúknál, sőt a lányoknál nagyobb a különbség 
az anyával kapcsolatos és az apával kapcsolatos énkép között, mint a fiúknál. Ennek nem 
kognitív fejlődési magyarázata van, hanem feltehetően a családi dinamika eredményezi 
azt, hogy a különböző szülői elvárásokra különböző énképpel válaszolnak a fiatalok, illet-
ve a családi miliőben nagyon szembeötlővé válnak az apával és az anyával kapcsolatos 
szerepek különbségei. Erre a szerepkülönbségre a lányok érzékenyebbek, mivel az ő szo-
cializációjuk hangsúlyozza jobban a kapcsolatok harmóniájára irányuló figyelmet, így 
élesebbnek látják a szerepek közötti eltéréseket.

A longitudinális vizsgálatok mérései szerint a serdülőkor legutolsó fázisában pozití-
vabb lesz az önértékelés, a globális önértékérzés (Rosenberg 1986). Ennek többféle, egy-
mást kiegészítő magyarázata alakult ki. Az egyik szerint az ideális és a reális én közötti 
különbség csökken, kisebb lesz az aspirációk és a sikerek közötti szakadék. Más nézetek 
azt hangsúlyozzák, hogy a serdülőkor végére nagyobb autonómiával rendelkezik a fiatal, 
több lehetősége van az önálló választásra, ezért olyan feladatot, pályát, érdeklődési terü-
letet preferál, amiben sikert tud elérni. A választási lehetőség a kortárscsoportokban is 
adott, ezért olyan csoportot, baráti kört választ a serdülő, akiktől pozitív visszajelzést, el-
ismerést kap. A társaktól kapott és a teljesítmények alapján megszerzett pozitív értékelés 
növeli az önértékelést. Az önbecsülés szintjének emeléséhez az is hozzájárul, hogy a fia-
talok egyre ügyesebben kommunikálnak a különböző szerepeikben, egyre jobban össze 
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tudják hangolni a saját és a másik viselkedését, elvárásait, így egyre több és erősebb elfo-
gadást kapnak másoktól. A társas környezetből származó kedvező attitűd (a tükörkép-én) 
pedig internalizálódik, pozitív önértékeléssé válik. A társas környezetbe természetesen 
beletartoznak a szülők is. Újabb vizsgálati eredmények azt igazolják, hogy a szülői értéke-
lés jelentősége nem csökken a serdülőkorban.

A humanisztikus pszichológia énképfelfogása: Rogers szelfelmélete

Rogers (1980) elméletében a humanisztikus pszichológia szemlélete érvényesül: egész-
legesen (holisztikusan) kezeli az egyén pszichológiai funkcióit, valamint az egyén és kör-
nyezete kapcsolatát; az egyén céljának az önmegvalósítást, önkiteljesítést tartja; és alap-
feltevése, hogy az ember alaptermészete, 
legbelső személyiségmagja pozitív. Rogers 
a klienseivel folytatott terápiákból azt a 
következtetést vonta le, hogy az egyén 
legfontosabb élménye, viszonyítási pontja 
az énkép. 

Az én vagy az erről kialakult attitűd, 
észlelés és érzés, tehát röviden: az énkép a 
gyermekkorban alakul ki. A  gyermekévek 
alatt fokozatosan körvonalazódik az élmé-
nyek, észlelések egy része, mégpedig az a 
része, amivel kapcsolatban azt tapasztalja 
a gyermek, hogy ellenőrizni tudja. A saját 
ellenőrzés, irányítás alá eső dolgok az én 
részeivé válnak, ezeket sajátjaként éli meg 
az egyén, ez az, ami „én”, „engem” elneve-
zést kap.

Az „én”-élményen kívül rendelkezünk 
egy élményvilággal, amely az észlelt és fo-
lyamatosan változó tapasztalatokból, tu-
datos és nem tudatos élményekből épül fel. Ezek alkotják a teljes egyén, vagyis Rogers 
elnevezésével élve: az organizmus élményvilágát, élménymezőjét. Az élmények központi 
része tehát az énkép, amely mellett nagyon lényeges személyiségelem az énideál, az a kép, 
amilyen az illető szeretne lenni. Az egészséges emberre az a jellemző, hogy az énideálja 
kissé pozitívabb, mint az énképe. Ez biztosítja egyrészt a megfelelő önelfogadást, más-
részt azt a motiváló erőt, ami az önmegvalósítás felé, az én pozitívabb tulajdonságainak 
kibontakoztatása felé hajtja a személyt. A teljes egyén, a szervezet vagy más néven, orga-
nizmus legalapvetőbb célja az, hogy fenntartsa, továbbfejlessze és megvalósítsa önmagát. 
Az önfenntartás az élelem felvételét, az önvédelem gyakorlását jelenti, az önmegvalósítás 
pedig az a tendencia, hogy a szervezet az érettség, a folytonos növekedés, a fokozódó 

4.4. KÉP  Carl Rogers (1902–1987)
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önszabályozás és autonómia felé halad. Ez a fejlődési irány az organizmus legáltaláno-
sabb alaptendenciája. A folytonos továbbfejlődés „harcok és fájdalom” útján valósul meg, 
mégis az emberi szervezet változása a független, felelős, szocializált egyénné formálódás 
irányába mutat.

Az „én” fejlődése  A  humanisztikus elméletalkotók előfeltevése szerint a csecsemő 
realitásként észleli tapasztalatait, és értékeli is azokat. A szervezetet fenntartó vagy fejlesz-
tő tapasztalatokat pozitívként értékeli, a fennmaradást, illetve a fejlődést gátló tapasztala-
tokat pedig negatívként. A fejlődés során az élmények egy része elkülönül, és a létezés 
tudatában, illetve a működés tudatában fejeződik ki. Ez a tudat az énélmény. 

Az énélmény és ennek a reprezentációja, tehát az énfogalom is a szülőkkel, elsősorban 
az anyával való kölcsönhatásban alakul ki. Az éntudat kialakulásával a pozitív értékelés 
szükséglete is kifejlődik, vagyis annak az igénye, hogy mások elfogadjanak, pozitívan mi-
nősítsenek. Ez a minden embernél általános érvényű szükséglet különböző formákban 
jelenhet meg, például a másoktól kapott szeretetben, elismerésben, tiszteletben. Annyi-
ra fontos a másiktól kapott elfogadás, hogy az egyén érzékenyebbé válik a pozitív elfo-
gadásra, mint azokra a tapasztalatokra, amelyek az önmegvalósításban értékesek, vagyis 
erősebb bennünk a másoktól kapott pozitív értékelés igénye, mint az önmegvalósítás, a 
fejlődés igénye.

Az organizmus önmaga is képes az énélményeket pozitívan értékelni, ezt nevez-
zük önelfogadásnak. Ez a tevékenység szelektív jellegű, és azért alakul ki, mert mások is 
megszűrve fogadják el az egyén megnyilvánulásait. A mások által elfogadott tapaszta-
latok értékké válnak az egyén számára, ezek alapján keres vagy kerül el bizonyos élmé-
nyeket, és ezek alapján értékeli önmagát. Elméletileg elképzelhető, hogy a környezet 
feltétel nélkül, csak pozitívan értékeli az egyént, ezáltal az önelfogadás is feltétel nél-
küli lenne. Rogers szerint az egyén ekkor is alkalmazkodó, teljességgel funkcionáló, 
fejlődő organizmussá válhatna, de a valóságban ez a lehetőség gyakorlatilag sohasem 
követ kezik be.

Az önelfogadás szükséglete miatt az egyén tehát a beépült értékek alapján értékeli 
saját tapasztalatait. Az értékeknek megfelelő – kongruens – tapasztalatok és viselkedések 
tudatos feldolgozásra kerülnek, és szimbolikus formában beépülnek az énstruktúrába. Az 
értékeknek meg nem felelő, azaz inkongruens tapasztalatokat és magatartásformákat az 
egyén vagy torzított formában észleli, mintha azok valójában megfelelnének az értékek-
nek, vagy kizárja a tudatból. A torzítás és kizárás azért jöhet létre, mert a személy észle-
lési küszöb alatt fenyegetőnek érzi az énképre nézve az éppen észlelhető élményt vagy 
viselkedést. Amennyiben a tapasztalat tudatossá, pontosan érzékelhetővé válna, akkor 
az énfogalom nem maradhatna konzisztens egész az elsajátított értékek alapján, vagyis az 
önelfogadás sérülne. A fenyegetettség küszöb alatti észlelése viszont szorongáshoz vezet, 
amely elhárítást vált ki, vagyis olyan reakciót, amely biztosítja az énélmény és a tapasz-
talatok összeillését. Az elhárítás, vagyis az elhárítómechanizmusok (lásd 18. fejezet) úgy 
tartják fenn az összeillést, hogy torzítják az észlelést. Rogers azokat az elhárításokat em-
líti meg, amelyeket Freud határozott meg, például racionalizáció, kompenzáció, fantázia, 
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projekció. A szervezet az elhárításokkal végül is megvalósítja a tagadni vagy kizárni kí-
vánt élmény szükségletét, de torzított formában: a projiciált vagy racionalizációval kima-
gyarázott élmény, illetve viselkedés már megfelel az énképnek. Az énkép azonban evvel 
a torzítással, tehát bizonyos élmények és viselkedések kizárásával tévessé válik, aminek 
fenntartásához csak az énélmények további kizárása segíthet, ez viszont az énstruktúra 
merevségét, inadekvát fejlődését, pontatlanságát idézi elő, és így alakulhat ki a neuroti-
kus, a rosszul alkalmazkodó személyiség.

A rogers-i személyiségelmélet pedagógiai következményei  Pedagógiai szempontból 
úgy vethető fel a kérdés, hogy milyen feltételek biztosíthatják a gyermek egészséges fejlő-
dését, a „teljességgel működő személyiség” alapjainak iskolai formálását.

Az egészséges gyermek, ugyanúgy, mint az egészséges felnőtt is, képes a személyi-
ség energiáit, képességeit aktualizálni, kiteljesíteni. Rogers szerint ez a folyamat minden-
képpen pozitív irányú lesz, hiszen az ember fejlődése az érettség, a belső pozitív erők 
kifejezése és a nagyobb felelősség irányába halad. Az önmegvalósítás akkor lehetséges, 
ha képes a gyermek a tapasztalatait tudatosítani, és képes a formálódó énfogalmat e ta-
pasztalati anyaggal összevetni. Az egészséges személyiségfejlődés akkor valósul meg, ha 
összeillik az énkép és a tapasztalatok széles köre, vagy tudatosodik az össze nem illés, 
vállalható az énkép és az élmények különbségének felismerése. Vajon mi teszi lehetővé 
az énkép és a tapasztalatok kongruenciáját vagy ezek különbségének tudatosítását? Ro-
gers szerint a legfontosabb feltétel a pozitív, a feltétel nélküli pozitív önelfogadás. Ez pedig 
csak akkor alakulhat ki, ha a pedagógus (és a családban a szülő) feltétel nélküli pozitív 
elfogadásban részesíti a gyermeket. A feltétel nélküli pozitív elfogadás alapja az empátia. 
Az empatikus pedagógus megérti és elfogadja a gyerekektől a negatív viselkedést, a nega-
tív érzelmeket is. El tudja fogadni, hogy normális, átlagos gyermeki tendencia a hiányos 
felkészülés, a puskázás, a hazudozás, a feleselés, a verekedés, egymás kicsúfolása stb. Az 
elfogadás természetesen nem azt jelenti, hogy mindezeket megengedi a tanár, hanem azt, 
hogy tudja, ez nem az „erkölcstelenség”, a „rossz karakter” jele. A negatív viselkedés mö-
götti szándékot és a benne megnyilvánuló érzelmet a tanárnak meg kell látnia, és ki kell 
mondania, hogy tudatosítsa a gyermekben a saját törekvéseit, érzéseit. A gyermek ilyen-
kor azt élheti meg, hogy nem kell szégyellni magát a negatív érzésekért, cselekedetekért, 
és önmaga is szembenézhet ezekkel: „Tudom, hogy bennem is van irigység, rosszindulat, 
harag.” Így alakulhat ki a helyes, reális énkép és a pozitív önelfogadás. Ha a gyerek ismeri 
magában a negatív tendenciákat, akkor képes azt önmagában felismerni, és így korrigálni 
is. Az önelfogadásnak és a korrekciónak viszont az a feltétele, hogy érezze a diák: elfo-
gadják, megértik őt. A tanári elfogadás, megértés olyan környezetet, olyan érzelmi klímát 
eredményez az osztályban, amelyben a tanulók képesek és akarnak fejlődni, amelyben 
belső pozitív erőiket tudják majd kifejezni.

A humanisztikus pszichológia elméleti alapjait helyezte gyakorlati, kommunikációs 
kontextusba és tette tanulhatóvá az ún. Gordon-módszer, amelyet ma már hazánkban 
is akkreditált képzés keretében sajátíthatnak el az érdeklődő tanárok (bővebben lásd a 
27. fejezetben).
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 n AZ ÉNKÉP ÉS AZ ISKOLAI TELJESÍTMÉNY KAPCSOLATA

Az énkép és a tanítás-tanulás kapcsolata nagyon nagy jelentőségű a tanulók és a pedagó-
gusok szempontjából is. Ennek egyik oka az, hogy az énreprezentáció fejlődése jórészt az 
iskolai tapasztalatok alapján történik, tehát az iskolás évekre tehető. Ennek univerzális 
változásait az előző fejezetekben már áttekintettük. A másik ok abban rejlik, hogy a for-
málódó önértékelés jelentős meghatározója lesz az iskolai teljesítménynek, és így a tanu-
lók jövőbeli sikerességének is. Ebben a fejezetben azokat a többnyire vizsgálati eredmé-
nyeket foglaljuk össze, amelyek megmutatják, hogy milyen kapcsolat van a tanulók én-
képe és tanulmányi eredményei között.

Az iskolai értékelés hatása az énképre

Miben más az iskolai értékelés, mint az otthoni, családi környezetben kapott minősítés? 

  Az iskolai visszajelentés állandóan jelen van a napi munkában: mindennap, minden 
tanórán értékelhetik a gyereket, közvetlen (dicséret, szidás, jó vagy rossz jegy) mó-
don, de közvetett eszközökkel is (pl. önellenőrzés vagy a másik gyerek teljesítményé-
hez mért saját eredmény megismerése). 

  A „témája” kötött és kötelező. Abban is más az iskolai minősítés, hogy olyan területe-
ken, olyan képességek mentén értékelik a tanulókat, amelyeket nem a tanulók válasz-
tanak, és amelyekkel kapcsolatban a kudarcok esetén sem lehet kilépni a versenyből. 

  Nyilvános. Az osztályteremben minden gyermek értesül a többiek gyengéiről, sike-
reiről. 

A tradicionális iskolákban a verbális intelligencia a leglényegesebb meghatározója a tan-
tárgyi sikerességnek, más képességek (pl. társas ügyesség, érzelmek gazdagsága, empátia, 
bizonyos jellemvonások, közösségi munka) csak nagyon kevéssé jelennek meg a gyere-
kek értékelése kapcsán. Az iskolákban megszerezhető siker és kudarc, illetve ennek a ta-
nári értékelése erősen meghatározza a diákok önértékelésének alakulását. A pillanatnyi-
lag észlelt siker vagy kudarc ugyan nem hat – vagy nem hat jelentősen – az énképre, de a 
hosszú iskolai évek alatt a következetes és gyakori értékelés befolyásolja alakulását. A po-
zitív iskolai tapasztalat ugyan nem garancia a pozitív énkép kialakulására, de segíti annak 
kibontakozását. A  sikertelenségérzés ugyanakkor garantálja a negatív iskolai énképet. 
A negatív önértékelés a gyerekek iskolai pályafutása alatt olyan belső tényezőként műkö-
dik, mely az énkép fenntartásának igénye miatt (énkonzisztencia) a későbbi kudarcok és 
a rosszabb teljesítmény forrása lesz. Egy longitudinális vizsgálat azt jelezte, hogy a tanu-
lók önbecsülése folyamatosan csökkent a 2. és a 7. osztály között (Burns 1982), és ez 
befolyásolta a gyerekek teljesítményét.

A tanár feladata az állandó megméretés folyamatában az lehet, hogy mindent meg-
tegyen azért, hogy ne sérüljön a gyerek önértékelése, ha az eredendően pozitív volt. Ha 
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negatív a gyerek énképe, akkor – felhasználván a szociális és a tanulmányi tapasztalato-
kat – újra kell „tanítani” az énképet. Az énkép erősítésénél, illetve fejlesztésénél ilyenkor 
fontos szempont az, hogy a tantárgyi munka értékelésén kívül sokféle más képességről, 
ügyességről, tulajdonságról is adjon visszajelzést a pedagógus.

A globális énkép és az iskolai teljesítmény kapcsolata

A gyermek az iskolába lépéskor már egy jól körvonalazható, több tulajdonságot is magá-
ban foglaló (globális) énképpel rendelkezik, mely a szülői értékelésekből és a modell-
helyzet nyújtotta önértékelési mintákból alakul ki. Ez az énkép már tartalmaz bizonyos 
elemeket a teljesítményre, sikerre és kudarcra vonatkozóan, és így befolyásolja az iskolai 
munkával kapcsolatos elvárásokat. Egy vizsgálat például azt igazolta, hogy az óvodáskori 
alacsonyabb önértékelés bejósolja a későbbi, az első osztályban mért olvasási teljesít-
ményt, sőt a kedvezőtlen énkép előrejelző ereje erősebb volt, mint az intelligencia hatása 
(Burns 1982).

Több mérés igazolta, hogy az iskolai teljesítményeknek egyik fontos meghatározója 
az énkép pozitív vagy negatív jellege. Marsh (1990) egy ugyancsak hosszmetszeti vizs-
gálatban azt találta, hogy a 11. és 12. osztályban mért tanulmányi átlageredményre jelen-
tős hatással volt az előző évben mért teljesítménnyel kapcsolatos énkép, míg a tanulmá-
nyi átlagok nem befolyásolták lényegesen az énképet (az énkép tehát nem vezethető le 
mechanikusan a tanulmányi átlagból, hanem sokféle összetevője van). A negatív énkép 
azonban különösen fontos lesz a tanulók iskolai munkája szempontjából, hiszen úgy tű-
nik, jórészt ez határozza meg a tanulmányi eredményeket. A negatív énképpel rendelkező 
tanulók saját képességeiket alacsonyra értékelik, és a jó adottságaikat, képességeiket sem 
értékelik pozitívan; a hibáikat nagynak látják, de mások előtt nem ismerik el. Általában 
kudarckerülő módon viselkednek: elkerülik a versenyhelyzetet, visszahúzódnak minden 
megméretés elől (Dévai–Sipos 1986). A negatív énkép gyakran, de nem kizárólag a rossz 
tanulóknál alakul ki, és náluk mutatható ki a negatívabb szociális kép is, tehát ők mások-
ról is azt feltételezik, hogy negatívan értékelik őket (Gilly–Lacour–Meyer 1976).

A specifikus énkép és az iskolai teljesítmény kapcsolata

A globális énkép és az iskolai teljesítmény között van kapcsolat, de az nem túl erős. Az 
iskolai teljesítményre, illetve képességekre vonatkozó énkép és a tanulmányi eredmény 
között azonban sokkal szorosabb együttjárást sikerült igazolni. Egy többváltozós vizsgá-
lat eredményei szerint (Brookover–Thomas–Patterson 1964, idézi Burns 1982) a képes-
ségénkép és az iskolai teljesítmény között pozitív kapcsolat volt. Létezik tehát specifikus 
képességre vonatkozó énkép a tanulóknál, mely nem azonos az általános énképpel, és amely 
jobb előrejelzője a specifikus teljesítményeknek. A  vizsgálat másik következtetése azt 
emelte ki, hogy a tanulók által észlelt tanári értékelés szükséges és elegendő feltétele a 
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pozitív képességénkép kialakulásának, a pozitív énkép azonban szükséges, de nem ele-
gendő alapja a jó teljesítménynek. Egy szintén hosszmetszeti vizsgálat tanúsága szerint a 
tanári megítélésnek kumulatív hatása van a képességénképre. Kifer (1973, idézi Burns 
1982) az 1. és 8. osztály között folyamatosan nyomon követte a teljesítményénkép és a 
tanári osztályzat kapcsolatát. Azt találta, hogy a felsőbb években fokozatosan egyre na-
gyobb volt a jó és rossz osztályzatot elért diákok teljesítményénképe közötti különbség. 
Ez az eredmény azt bizonyítja, hogy az iskolában eltöltött évek száma az összeadódó ér-
tékelések miatt hatással van arra, ahogyan a tanulók értékelik a képességeiket. Az is látha-
tó volt az adatokból, hogy a tanári osztályzatok és a gyerekek teljesítményénképe egyre 
jobban hasonlított egymásra 5. és 8. osztály között, tehát a tanári megítélés egyre jobban 
beépült a gyerekek önjellemzésébe. Ez a pozitív korreláció ugyanakkor a legjobb és a leg-
rosszabb tanulókra volt igaz, vagyis a jó osztályzatot elért tanulók énképe pozitív volt, a 
rossz jegyet szerzett tanulók teljesítményénképe pedig negatív értékelést tükrözött. A ta-
nári megítélés tehát a legrosszabb és a legjobb tanulók önjellemzését befolyásolja leg-
jobban, legkevésbé pedig a közepes teljesítményt produkáló gyerekek énképére hat az 
iskolai teljesítmény visszajelzése. Valószínű, hogy az ő esetükben a pozitív értékelések 
éppen kiegyensúlyozzák a negatívakat, és megtapasztalhatják azt, hogy ők a többiekhez 
képest átlagosak. A kutatás egyik eredménye azt is bizonyította, hogy a jó tanulók globá-
lis énképe magas maradt az iskolai évek alatt, a sikertelen gyerekek általános önértékelése 
viszont jelentősen csökkent.

Az énkép és az alulteljesítés problémája

A diákok egy csoportjának jók az intellektuális képességei, mégis rosszul teljesítenek az 
iskolában: ők az alulteljesítők. (Gyakran mentegetőzéssel kezdik a felelést vagy hozzászó-
lást: „Nem vagyok biztos benne, de…” vagy „Lehet, hogy ez buta kérdés, de…”) Az alul-
teljesítők énképe negatívabb, mint a jól teljesítőké, és számos szempontból máshogyan is 
viselkednek. Kritika esetén visszavonulnak, vagy visszautasítják, képtelenek magukat cse-
lekvésben és érzelmek terén megfelelően kifejezni, defenzíven cselekednek: engedékenyek, 
kikerülik a konfliktusos és a teljesítményhelyzeteket. Az alulteljesítők negatív énképe ön-
magát beteljesítő jóslatként működik: az alacsony önértékelés következtében rosszul telje-
sít a tanuló az iskolában. Az ilyen jellegű probléma mögött általában az áll, hogy egy sajátos 
személyiségstruktúrába illeszkedik bele a tanuló teljesítménye, és ebben az esetben az egész 
személyiséget kell korrigálni ahhoz, hogy az önértékelés pozitív irányba változzon.

Az énkép mint a teljesítmény előrejelzője

Számos vizsgálat igazolta, hogy az énkép jó előrejelzője a teljesítménynek, tehát akinek 
pozitív az önmagáról alkotott értékelése, jobban teljesít majd feladathelyzetben. Az óvo-
dai évek végén mért alacsony önértékelés például összefüggött az iskolai évek elején re-
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gisztrált olvasási és magatartási problémával (McMichael 1977, idézi Burns 1982). Az 
énkép az egész személyiség része, így kapcsolatban áll más személyiségjellemzőkkel is, 
például a motivációval. Néhány kutatás azt igazolta, hogy azok a tanulók, akik jól teljesí-
tenek az iskolában, nemcsak pozitív énképpel rendelkeznek, hanem a sikereik eredmé-
nyeképpen jó a kapcsolatuk a szülőkkel és a kortársakkal is. Ez viszont növeli a tanulók 
iskolai feladatok iránti motivációját. Így az énkép, a motiváción keresztül, végül is az isko-
lai teljesítmény előrejelzőjévé válik. Egy ausztráliai vizsgálat szerint a magasabb matema-
tikával kapcsolatos énkép bejósolta a matematikával kapcsolatos motivációt, valamint a 
későbbi tantárgyi teljesítményt (Martin–Debus 1998).

Nemi különbségek az énképben

Már az iskolába lépéskor nagy különbség mutatkozik abban, hogy a fiúk és a lányok hogy 
alkalmazkodnak az iskolai követelményekhez. A  fiúk – agresszív viselkedésük miatt – 
sokkal több konfliktust idéznek elő, amelyet a szinte kizárólag női tanárok csak nehezen 
(gyakran büntetéssel) tudnak megoldani. A fiúk a serdülőkor közepéig általában éretle-
nebbek, mint a lányok, s ez megint csak nem kedvez iskolai helyzetüknek, sikerességük-
nek. A lányok önértékelésében nagy jelentősége van az iskolának, míg a fiúknál az iskola 
csak az egyik visszajelentési forrás az önismeret formálódásában a sport vagy a szakkörök 
mellett (Burns 1982). Dweck vizsgálatai azt bizonyították, hogy a lányok és a fiúk ugyan-
olyan mennyiségű pozitív és negatív visszajelentést kapnak az iskolában, de eltérő dol-
gokért. A lányokat elsősorban a nem intellektuális teljesítményekért jutalmazzák, és a 
munka intellektuális minőségéért kapnak elmarasztalást. A fiúkat viszont intellektusuk 
alapján értékelik pozitívan, és az osztályban tanúsított viselkedésükért értékelik kedve-
zőtlenebbül. A fiúk és lányok sikerattribúciója is különböző: elért eredményeiket a fiúk a 
képességeiknek, a lányok a szerencsének tulajdonítják (Dweck–Leggett 1988, idézi Har-
ter 1999).

 n ZÁRÓ GONDOLATOK

Minden ember énképe és önértékelése részben az iskolában megszerzett értékelések, mi-
nősítések, valamint a sikerek és kudarcok függvényében formálódik. Két területen segít-
heti a pedagógus a tanulók énképének alakulását. Az egyik az énreprezentáció kognitív 
fejlődésével kapcsolatos, amelynek során a pedagógus abban segíthet, hogy a tanulók 
könnyebben megtegyék a fejlődés következő „emelkedőjéhez” vezető utat, tehát például 
pontosabban észleljék a saját és a másik tulajdonságait, integrálják a hasonló területre vo-
natkozó tapasztalataikat. A másik a tanári értékelés tartalma. Ebből a szempontból az a 
legfontosabb, hogy a kognitív képességekhez mérten árnyalt és több tulajdonságra, ké-
pességre vonatkozó visszajelentéseket tartalmazzon a tanári értékelés. Figyelnie kell a pe-
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dagógusnak arra is, hogy az értékelés a lehetőségekhez képest elfogulatlan legyen, és tar-
talmazza azokat a lehetőségeket és módszereket, amelyekkel egy diák változtathat az 
eredményein, képességein. Ez a tanári feladat igazi kreativitást, sok-sok tapasztalatot és 
helyes önismeretet igényel a pedagógus részéről.

én (szelf)  az én funkciója  az énkép dinamikája  ideális én  önértékelés  én-
képek diszkrepanciája  énkép és iskolai teljesítmény kapcsolata

 n KULCSFOGALMAK

1. Miért fontos az énkép és az önértékelés a tanulók iskolai életében?
2. Mi az énideál szerepe az iskolai alkalmazkodásban? Tudja-e az énideált befo-

lyásolni a pedagógus? Hogyan, milyen eszközökkel?
3. Milyen pedagógiai eszközökkel módosítható és fejleszthető a tanulók önérté-

kelése?

 n KÉRDÉSEK

Nyitrai F. 2014. Testkép, önértékelés és a kettő közötti kapcsolat kutatása általános iskolás 
gyerekek körében. Iskolakultúra, 24. 7., 80–90. Ebből a tanulmányból megismerhető, 
hogy mennyire fontos kultúránkban a külső, és a testkép megítélése már iskoláskorban 
is, de az is bemutatásra kerül, hogy milyennek látják magukat, és mit tekintenek ideális 
testalkatnak az általános iskolás fiúk és lányok, illetve van-e összefüggés a testkép és az 
önértékelés között.

 n AJÁNLOTT IRODALOM



5. FEJEZET

CSAL ÁDI SZOCIALIZ ÁCIÓ

A család intézménye 124
Evolúciós meghatározottság és kulturális sokszínűség 124
Családváltozatok 126
A család napjainkban 128
A család körüli változások pszichológiai okai  
és következményei 130
Változó életpályák, változó életszakaszok 132
A fejlődő gyermek – a korai hatások jelentősége  133
A szülői gondoskodás biológiai gyökerei 134
A korai tapasztalatok jelentősége és a gondozás jellemzői 135
A korai kötődés zavarai 138
A korai évek gondoskodó környezete 142
Nevelkedés családban 143
A család szocializációs szerepe 143
A nevelést meghatározó tényezők: a társadalmi-kulturális  
különbségektől a személyes jellemzőkig 145
Nevelési stílusok 147
Erkölcsi fejlődés  152
A családi rendszer és működése 157
A rendszerműködés jellemzői 157
A család életciklusa 163
A válás hatása a gyermek fejlődésére 167

A család életünk legmeghatározóbb közege, legfontosabb kiscsoportja. Itt 
formálódik személyiségünk, önazonosságunk, önmagunkhoz és a világhoz 
való viszonyunk. Mindaz, ami személyesen jellemzi az embert, valamilyen 

 n BEVEZETÉS
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 n A CSALÁD INTÉZMÉNYE

Evolúciós meghatározottság és kulturális sokszínűség

Annak, hogy családban élünk, évmilliók alatt kialakult, evolúciósan meghatározott, bioló-
giai okai vannak. Az emberi csecsemő nem tud életben maradni gondoskodó környezet 
nélkül. Az is hosszú folyamat, mire az újszülött önállóan mozogni és táplálékot szerezni 
képes emberré tud válni, de még tovább tart, amíg megtanulja a kultúrájára jellemző 
életet, társadalmában helyet foglal, kialakítva közben egyediségét. A bonyolult szociális 
viszonyokhoz az embergyerek csak úgy tud alkalmazkodni, ha sokáig együtt marad a 
szüleivel. Hogy nem csupán a szülői pár neveli a gyermeket, hanem a szülőkből és a ro-

módon kötődik a családjához, itt alapozódik meg. Ugyanakkor a család a tár-
sadalom egyik legfontosabb intézménye is, nem véletlenül kiemelt területe a 
pszichológián kívül is mindazon tudományoknak, amelyek a társadalommal 
vagy a kultúrákkal foglalkoznak, a szociológiának, a demográfiának, a kulturá-
lis antropológiának.

A pszichológia többféle vonatkozásban kerülhet kapcsolatba a családhoz 
kötődő jelenségekkel. A fejlődést befolyásoló családi hatások közül a legtöb-
bet a szülők szerepével foglalkozik, és mivel az élet első éveit különösen fon-
tosnak tartja, e viszonyokon belül is külön hangsúlyt kap a korai anya-gyerek 
kapcsolat, kiemelten a kötődés. Megfigyelések és kutatások igazolják, hogy a 
szülői gondoskodás jellege, érzelmi jellemzői, a kapcsolat minősége minden 
lényeges szempontból befolyásolja a fejlődést, de a gyermeki viselkedészava-
rok és lelki problémák hátterében is legtöbbször kimutatható a szülő-gyerek 
kapcsolat zavara. A szülői hatások kiemelt vizsgálati területe a nevelés, a szü-
lők jutalmazó-büntető és modelláló szerepe, illetve a fegyelmezés, a szülői 
kontroll. Tekintélyes irodalma van a testvérkapcsolatoknak, és a családi mű-
ködési zavaroknak, mint például a válásnak. 

Az utóbbi évtizedekben a pszichológia fókuszai változnak, egyre inkább a 
családi hatások összefüggéseire, belső és külső rendszereire irányulnak, ille-
tőleg a problémák és zavarok vizsgálata helyett a jóllétet és az erőforrások 
keresését tartják szem előtt.

A sok lehetséges izgalmas kérdés közül ebben a fejezetben azokról lesz 
szó, amelyek segíthetnek a pedagógusoknak megérteni a család szocializáci-
ós szerepét, azt, hogy miképpen határozza meg a gyerek fejlődését és későb-
bi életét ez a térben és időben változó, de alapvetően fontos társadalmi in-
tézmény.



5. C SAL ÁDI SZOCIAL IZ ÁCIÓ n 125

konokból szerveződött, többtagú család, az abból ered, hogy az ember jellemzően kö-
zösségépítő lény, csoportokban, magas fokú együttműködésben szervezi az életét, kö-
zös táplálékelosztással, összetett rendszereket alkotva (Csányi 2000). A megszületett 
gyermek elsődleges csoportja tehát a családcsoport, ahol nemcsak gondozást kap, ha-
nem döntően itt alakulnak ki azok a tulajdonságok is, amelyek alkalmassá teszik a tár-
sas-társadalmi életre. Itt tanulja meg a nyelvet, a sikeres működés társas készségeit, ma-
gatartásmintákat, tevékenységeket, technikai jártasságokat, a mindennapi élet forté-
lyait, az életre és a világra vonatkozó elképzeléseket, értékeket, attitűdöket, erkölcsi 
normákat stb.

A család intézményének jellemzői (elfogadott formái, szerveződése, a gyereknevelés-
sel kapcsolatos rutinok stb.) és kapcsolata a tágabb szociális környezetével az évezredek 
során nagy módosulásokon ment keresztül. Egyre differenciáltabb társadalmak része-
ként, a kulturális változatosság egyre szélesebb skáláján, de mindig az adott környezeti 
feltételek hátterén formálódva alakult. Az élet forgatókönyvei, ezen belül a család mó-
dosulatai és a gyermeknevelés mintázatai valójában a változó környezetekhez való rugalmas 
alkalmazkodás érdekében kialakított stratégiák. Nem véletlenszerűen létrejött variációk, 
hanem a helyi sajátosságok, életfeltételek, a környezet kihívásai és lehetőségei által ki-
váltott kényszerekből fakadnak. Azokban a közösségekben például, ahol szélsőségesen 
szűkösek a megélhetés forrásai, és nagy a csecsemő- és gyerekhalandóság, az ínség fel-
tételeihez igazodva, ösztönösen több gyereket szülnek, nagyobb valószínűséggel bizto-
sítva így azt, hogy valamelyik megéri a felnőttkort. A szülőknek itt elsősorban a gyerek 
életben maradására kell ügyelniük. Ennek érdekében nagy figyelmet fordítanak a fizikai 
gondozásra, testközelben tartják, és sokáig szoptatják a csecsemőt, akár kettő-négy éves 
koráig is, akkor etetik, amikor kéri. A sírására gyorsabban reagálnak, mint a pozitív érzel-
mekre, hiszen az jelezheti az elhárítandó veszélyt (Rogoff 2003; Nguyen Luu 2011). Az 
életrevalóság a közösség fontos értéke lesz, ami elsősorban a testi erősségben mutatkozik 
meg, ezért a hangosan jelző, kövérkés kisdedet tartják szépnek, a csendes, soványka cse-
csemőt leértékelik. A fizikai erő és a küzdőképesség a későbbiekben is kiemelt presztízst 
jelenthet, és a sikeresség jelzője maradhat. Az erőkultusz tetten érhető a természeti né-
pek társas rangsoraiban éppúgy, mint például a nagyvárosi gettókban nevelkedő fiatalok 
farkastörvényeiben (Rogoff 2003). 

Az ún. jóléti társadalmak jómódúbb rétegeiben viszont, ahol relatíve könnyűek az 
életfeltételek, és a megszületett gyerek nagy valószínűséggel marad életben, jellemzően 
kevesebb gyerek születik. Ezekben a nagyvárosi fogyasztói kultúrákban az életút-lehető-
ségek jellemzően nyitottak, tehát nem előre meghatározott a felnövekvő gyerek életpályá-
ja, ezért az egyén sikeressége a lehetőségek közötti eligazodás képességén is múlik. A gye-
rek későbbi társas pozíciója versengés eredménye, a jövő záloga többek között a jó iskolai 
előmenetel. Ennek érdekében a korai gondozás a gyerek értelmi képességeinek, mentális 
kompetenciáinak fejlődését célozza, értékesnek tartva a kíváncsiságot, próbálgatásokat, 
kreativitást, okosságot. A szülők a nevelés során nagyobb teret engednek a felfedezővágy 
szabad kielégítésének és az önálló megoldások keresésének, támogatják a partnerséget. 
Fejlesztő eszközöket – játékszereket, gyerekkönyveket – használnak, sok-sok magyarázó 
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kommunikációval, a gyerek önállóságát, énhatékonyságát növelve gondozzák őket (Kel-
ler 2007, idézi Nguyen Luu 2011).

A példákból is látszik, hogy az életfeltételek hosszú távon meghatározzák a szocializá-
ciós célokat, hogy mire és hogyan nevelik a felnövekvő gyermeket, és tartósan befolyá-
solják a családi szerveződést, a gyerekszámot, az értékeket, a szokásokat, a kapcsolatokat 
is. Az ősök adaptívnak bizonyuló stratégiái előírják a kulturális jelentéseket és meghatá-
rozzák a jelen embereinek kulturális gyakorlatát is. A hagyományok generációról gene-
rációra szállnak, ugyanakkor részben módosulnak az aktuális kihívásoknak megfelelően 
– mindegyik kultúra használja, de tovább is fejleszti az ősei által felhalmozott eszközöket, 
kialakított intézményeket, gyakorlatot (Rogoff 2003).

Családváltozatok

Ma, ha körültekintünk a világban, a családváltozatok meglehetősen sokszínű formáit ta-
lálhatjuk. E sokféleségre másképpen tekint a jog, a szociológia, de a pszichológiai rele-
vancia alapján is több szempont szerint vizsgálható.

A családszerkezet  szempontjából, a család nagyságát és szervezettségét tekintve például 
azt tapasztaljuk, hogy a prototipikus családról alkotott képünknek megfelelő, ún. nukleáris 
család (apa-anya-gyerekek) formációja egyáltalán nem olyan általános, mint hinnénk. 
A világ nagyobb felén több generáció és az oldalági rokonok által közösen szervezett ház-
tartásban élnek az emberek, és sokszor akár húsz-harminc főt is kitehet egy család. (A tör-
ténelmi múltban az egy fedél alatt lakók összessége alkotta a családot, így a rokonokon 
kívül beletartozott a háznép, a szolgálók köre is – ez tükröződik abban is, hogy a család és 
a cseléd szavunk ugyanazon szó két elkülönült változata.) Napjaink fejlett országaiban ez-
zel szemben egyre gyakoribbak az egyszülős vagy gyermektelen családok is. Sokszor a 
családi struktúrát a válás következtében kialakult komplex rendszer bonyolítja, az elvált 
szülők új és régi gyerekei és rokonai az úgynevezett mozaikcsaládokban, olyan új kapcso-
lati formákat hoznak létre, amire még szavunk sincs (pl. a férj első házasságából származó 
gyereke kije a jelenlegi feleségnek és az ő előző házasságából származó gyerekének?). El-
térő a generációk viszonya egymáshoz, vagyis hogy mennyire szorosak és milyen természe-
tűek az eredetcsaládhoz fűződő szálak a gyerekek kirepülése után, mint ahogy az egyéb 
rokonsággal való kapcsolatok szorossága is változó. A falusi, mezőgazdasági társadalmak-
ban jellemzően szorosabbak a családi kapcsolatok, nagy a nemzedékek egymásra utaltsá-
ga, és az idősebbeket a fiatalok támogatják. Az ilyen családokban általában több gyerek 
születik. Ezzel szemben a magas életszínvonalú, városi, középosztálybeli társadalmakban 
a nemzedékek inkább elkülönülnek, a rokonsággal lazább a viszony, a családtagok kevés-
bé függenek egymástól. Általában kevés gyereket szülnek, de abba sokat invesztálnak 
(Kağıtçıbaşı 2003). 

Vannak családok, ahol valamelyik családtag távol lakik, tanul vagy dolgozik, így a 
találkozások meglehetősen ritkák, ez azonban nem feltétlenül jelenti a kapcsolatok la-
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zaságát. Mind anyagilag, mint érzelmileg szoros maradhat a távol levő családtaggal a 
viszony. 

Abban is különbség van, hogy kiket tekintünk családtagnak. Vannak, akik a velük tar-
tósan együtt élő, nem rokon személyeket (barátok vagy cselédek) is családtagnak tekin-
tik, és sokan határozott vehemenciával érvelnének amellett, miért családtagok a kedvenc 
kisállataik is.

Párkapcsolat, házasság, szexualitás  Az eltérő családi változatokban jellemző különb-
ségek vannak az udvarlási és a párkapcsolatot illető szokásokban, a szexuális viselkedés-
ben, abban, hogy milyen életkorban kell/lehet családot alapítani, hogyan jön létre a há-
zasság, milyen szerepe van az érzelmeknek a kapcsolat kialakulásában és a fennmaradásá-
ban. Egyes kultúrákban a házasságkötés gazdasági ügylet, nem a fiatalok választanak 
maguknak párt, hanem a szülők a jövő biztosítása érdekében családot. Napjaink nyugati 
típusú társadalmaiban a párválasztás hátterében inkább a személyes tulajdonságok játsza-
nak szerepet, a közös érdeklődés lesz fontos, és hogy jól érezzék egymás társaságában 
magukat, megértsék egymást a hétköznapokban is és a szexualitást érintő dolgokban is. 
A  párkapcsolatban a személyes önmegvalósítás kiteljesedése is lényeges elemmé vált.

Különböznek a kultúrák abban is, hogy család per definitionem megköveteli-e az ál-
lami/egyházi jóváhagyást, a monogámiát, elfogadja-e az azonos neműek házasságát, mi-
ként abban is, hogy a meglévő kapcsolatot fel lehet-e bontani, és hogy a válás milyen 
következményekkel jár.

5.1. KÉP  A nukleáris családot apa anya és gyerekek alkotják
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Családi interakciós mintázatok  A szerveződésen túl a családok igen változatosak más 
jellemzőiket tekintve is, például az érzelmek kifejezése és az intimitás mértéke szerint. Eb-
ben megint csak megfigyelhetünk kulturális változatokat éppúgy, mint egy adott kultú-
rán belül az egyedi családok különbségeit. A hagyományosabb kultúrákban az összetarto-
zás érzése erős, de nagyobbak az érzelmi távolságok. A kötelék erősségét a tradíciók és a 
stabil családi szerepek adják, a hierarchikus kapcsolatok társadalmilag előírt formái, és 
a gazdasági együttműködés szüksége (Solymosi 2007). A modern családokban az érzel-
meknek nagyobb szerepe van, ez viszont paradox módon kevésbé stabil kötéseket idéz 
elő, mivel az érzelmek változékonyabbak és kiszolgáltatottabbak a családtagok közötti 
egyeztetési folyamatnak. 

A családok különböznek a mindennapok rutinjainak megosztásában és a megélhetés 
forrásainak elosztásában, a döntéshozás folyamataiban is. Ennek változatait erősen be-
folyásolják a nemekkel kapcsolatos elvárások: a világon mindenütt eltérő szerepet töltenek 
be a nők és a férfiak. A nők hangsúlyosabban kötődnek a gyerekek és a háztartás körüli 
munkákhoz, a férfiak feladata inkább a megélhetés feltételeinek biztosítása. Mint alább 
látni fogjuk, napjainkban ez is sokat változik, mint ahogy a gyermek helye és értéke is az 
idők során.

A család napjainkban

A család válsága visszatérő témája a társadalomtudományi kutatásoknak és a közbeszéd-
nek egyaránt. A család azonban nem válságban, hanem folyamatos átalakulásban, válto-
zásban van. Ma Magyarországon, mint ahogyan az ezredforduló Európájában jellemző-
en, nincs kizárólagos érvényű családmodell, a családi élet, és általában az életformák plu-
ralizációja figyelhető meg. Az elmúlt évtizedekben Európában a családi viszonyok 
demográfiai jellemzői hasonló módon változtak: általánosan jellemző a családalapítás 
idejének kitolódása, a házasságkötésre való hajlandóság gyengülése, a születésszámok és 
a többgyerekes családok számának csökkenése. Vannak persze erős regionális különbsé-
gek is, míg pl. Észak- és Nyugat-Európában a házasságon kívüli családi formák, a házassá-
gon kívüli szülés elterjedése és elfogadása mindennapos, Dél-Európában ezekre nemkí-
vánatosként tekintenek (Schneider 2009). 

Magyarországon a legfontosabb változások a következők (Őri–Spéder 2012 nyomán): 
Az elmúlt húsz évben az első házasságkötések száma 50%-kal, az újraházasodásoké 
pedig 36%-kal esett vissza, miközben az alternatív együttélési formák általánosabbá 
váltak. Az élettársi kapcsolatban élők száma 1990 és 2005 között megháromszorozó-
dott, az így élők 60%-a nem tervez házasságkötést. Sokan úgy vélik erről, hogy a sike-
res házasságnak mintegy előfeltétele „tanulni az együttélést”, de a statisztikák azt mu-
tatják, hogy ez nem feltétlenül vezet házassághoz, de ha mégis, nem sikeresebb, mint 
nélküle. Az elmúlt években egyre többen élnek ún. „látogató partnerkapcsolatban”. 
A 2009-ben mintegy félmillióan voltak a „LAT-osok” (angol betűszó a Living Apart 
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Together kezdőbetűiből), azaz tartós és kizárólagos partnerkapcsolatban úgy, hogy 
közben külön háztartásban éltek. Az először házasulók átlagéletkora folyamatosan 
nő, az évtized alatt mindkét nem esetében majdnem hét évvel. Ez azt jelenti, hogy 
harmincéves kor körül kelnek egybe (2010-ben a nők átlagéletkora 28,7 év, a férfiaké 
31,4 év). Ennek a gyerekvállalás szempontjából lehet kiemelt jelentősége.

A születések népességarányos száma Magyarországon jelenleg a legalacsonyabbak 
közé tartozik Európában, sőt az egész világon. Az elmúlt évtizedben harmadával 
csökkent az újszülöttek száma, miközben a gyermeket vállaló nők átlagos kora elérte 
a 30 évet. A gyermekvállalás kitolódása egyben azt is jelenti, hogy az életkor növeke-
désével párhuzamosan feltehetően csökkenni fog az egyébként tervezett gyermek-
vállalások száma is. Mára a 30-34 éves nők egyharmada gyermektelen. Az alacsony 
keresetű családokban nagyobb valószínűséggel születik gyerek, mint a magasabb jö-
vedelműeknél. Ennek az is az oka, hogy a gyermeknevelési támogatások (tgyás, 
gyed, gyes, gyet stb.) az előbbieknél jól ellensúlyozzák a kieső jövedelmet, az utób-
biak számára viszont a munkapiaci veszteség túlságosan nagy, nem éri meg feláldozni 
a keresetüket és a karrierjüket. Minden egyes szüléssel a munkapiacról való kilépés 
rontja az újbóli munkavállalás esélyét, ezért kevesebben vállalnak második, harma-
dik gyereket.

Az elmúlt években a házasságon kívüli gyermekvállalás aránya egyenletesen és 
dinamikusan növekedett, így az 1990-es 13%-hoz képest mára már meghaladta a 
42%-ot. A házasságon kívüli gyerekek többsége élettársi kapcsolatban születik. Ez-
zel együtt az egyszülős családok aránya is növekedett valamelyest. 15 éves koráig a 
gyermekek több mint negyede, 27%-a megtapasztalta, milyen egyszülős családban 
élni. 2003 és 2008 között a 15 éves gyermekek 7%-a élt újraalakult ún. „mozaik-
családban”, amelyben egy nevelőapa/-anya és esetleg fél- vagy mostohatestvérek is 
jelen vannak.

Az ún. „teljes válási arányszám” a 1990-es 31%-ról 2010-re 46%-ra nőtt, azaz csak-
nem minden második házasság formális válással ér véget. A válások arányának növe-
kedésében a válás egyre általánosabb elfogadottsága és jogi könnyítése mellett fontos 
szerepet játszik az is, hogy a házastársak ma elsősorban érzelmi igényeik kielégítését 
várják a házasságtól, s amennyiben ezzel elégedetlenek, kilépnek a kapcsolatból.

A demográfiai változások a családtípusok sokféleségét eredményezik. A családi együtt-
élésnek még mindig legfőbb típusa a házasság, de emellett az élettársi kapcsolatok, az 
egyszülős családok és a mozaikcsaládok mint új típusú családi formák – különösen a fia-
talok körében – egyre jellemzőbbek. A csökkenő házasodási kedv, a csökkenő születés-
szám, a gyerekek házasságon kívüli születésének nagy aránya, a családi kapcsolatok bom-
lékonysága mind hozzájárulnak a családtípusok sokféleségéhez, és újfajta kihívások elé 
állítják tagjaikat. Kiemelt figyelmet érdemelnek azok a gyermekek, akik az életük egy 
hosszabb-rövidebb szakaszában nem a két vér szerinti szülővel, hanem egyetlen szülővel 
vagy nem a vér szerinti szülővel nevelkednek (Spéder 2011).
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A család körüli változások pszichológiai okai és következményei

A demográfiai statisztikákban megmutatkozó tendenciák mögött emberi sorsok, dönté-
sek, félelmek és örömök rejlenek, valóságos emberek valóságos történetei. E helyütt két 
területet elemzünk, az életkezdés körüli nehézségeket, és a szülői szerepek bizonyta-
lanságát. 

Természetesen a magyar társadalomban is eltérőek a szocioökonómiai státusz függ-
vényében az életminták, de nagy általánosságban megállapítható, hogy fiatalok sokasá-
gának azzal kell megbirkóznia, hogy személyes céljaik még nagyon távolinak tüntetik fel 
a „megállapodott” életformát, ami véglegesnek tartott kötöttségekkel járna. A világban 
annyi felfedezni váró érdekesség van, még annyi mindent kell megtapasztalni, még ki 
kell élvezni az életet. Önmagával akar foglalkozni, úgy érzi, az élet olyan rövid, és any-
nyi élmény várhat még rá… Úgy véli, hogy aki nem tart lépést, az kiesik. Az ambivalens 
felnőttség szakasza ez, még a serdülőkorra jellemző identitásépítés hosszúra nyúlt prog-
ramja határozza meg, a lehetőségek kiaknázásának szabadsága mellett (Arnett 2007). Az 
elköteleződés nehézségét az is okozza, hogy hihetetlen mértékben megszaporodtak az 
elérhető életútminták, akár országhatárokon átnyúlóan is. Relativizálódtak az értékek és 
a normák, változtak a szerepelvárások. Sok a kiszámíthatatlanság, nagy a munkapiaci ki-
szolgáltatottság, a fogyasztói logika a lecserélhetőséget teszi uralkodóvá. Ez kihat part-
nerkapcsolatokra is. A párok ma elsősorban érzelmi igényeik kielégítését várják a kapcso-
lattól, s amennyiben ezzel elégedetlenek, kilépnek belőle. A családi minták erodálódtak, 
maga a család intézménye is bizonytalanná vált. Ugyanakkor a fiatalok saját magukra ér-
vényesnek tartott elvárásai nagyok: legyen független, sikeres, gazdag, közben valósítsa 
meg önmagát. Az életszínvonalbeli igényei magas mércét állítanak elé: nagy jövedelem, 
hogy meg tudja venni, amit akar, és a lehető leggyorsabban akarja elérni mindazt, amit a 
szülei hosszú évek alatt. A legújabb technikákat akarja megszerezni, évente kétszer nya-
ralni akar, és nem szeretné öt éven belül beosztottként látni magát (Bokor 2006). Irreális 
elképzelések, ellentmondásokkal terhelt hiedelmek jellemzik ezt a korosztályt. Az élet-
kezdés kitolódása mögött egy új jelenség áll, amit kapunyitási pániknak nevezünk.

A házasságkötés halogatása tehát egy nagyobb halogatási trendbe illeszkedik. Emel-
lett persze összefügg egy sor más tényezővel is: a kitolódott tanulási idővel, valamint a 
nők magasabb felsőfokú végzettségével és munkába állásával, egzisztenciális kiszolgálta-
tottságuk csökkenésével (például megengedhetik a szingli státuszt maguknak) stb.

Ami a szülőséget illeti, szintén nehéz helyzetben vannak a mai fiatal felnőttek. A gon-
doskodásnak párhuzamosan többféle mintája létezik, amelyek eltérő követelményeket 
támasztanak a szülőkkel szemben, miközben az eredetcsaládból szerzett tudás használha-
tósága csökken. Mást közvetítnek a különböző szocializációs ágensek – a saját felmenők, 
az anyós, a barátnő, a filmek, a média, az óvodában a szülőtárs – azzal kapcsolatban, ho-
gyan kell kontrollálni, jutalmazni vagy büntetni a gyereket, kifejezni a szeretetet, milyen a 
helyes szülői viselkedés, milyen helyzetben mi a teendő, azaz mire és hogyan kell nevelni. 
Az eligazodás nehéz, és nincs határozott minta arra, hogy az aktuális élethelyzetekben 
mi a teendő. Vegye fel a csecsemőt, ha sír vagy ezzel elkényezteti? Mit tegyen, ha a gye-
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rek a szupermarketben magát földre vágva ordít a túrórudiért? Hogyan vegye rá, hogy 
zöldséget és gyümölcsöt is egyen? Mivel tudja rávenni a leckeírásra, a számítógépnél töl-
tött idő csökkentésére, a szabad levegőn való játszásra? Mire tanítsa: ha bántják, hogyan 
védje meg magát? Engedje-e, ha kivételes tehetsége van valamihez, hogy az életét annak 
szentelje ettől fogva? Hogyan viszonyuljon ahhoz, ha a gyermeke autóversenyző/hegy-
mászó/sarkkutató szeretne lenni, kiváltképpen, ha lány? A  leghétköznapibb tevékeny-
ségekben is a nevelési eljárások bizonytalansága jellemző, a minták hiányoznak, ellent-
mondásosak vagy érvénytelenek. A szülők felkészületlenek a szülői szerepre, és ennek 
szorongató érzése is hozzájárul a gyerekvállalás idejének kitolódásához. 

A szülőséget nehezíti az is, hogy az anyák munkába állása miatt kevés az idejük a gye-
rekekkel foglalkozni. A nők egyszerre próbálnak a munkában és a családban, „kint és bent 
is” helytállni, de ez igen nagy kihívás számukra. Az otthoni teendők „második műszakja”, 
a házimunkák elvégzésének szükségessége is a gyerekekkel való foglalkozástól veszi el az 
időt. Emiatt sokszor magukra hagyják a gyereket a „tévédada” társaságában, vagy a digitá-
lis kütyük kínálta szórakozási lehetőségekkel.

A nők biológiai örökségül kapott, társadalmilag megerősített és hagyományosan el-
várt anya- és házastársszerepe (Győrfi 2008) ütközik a valóság kényszereivel és lehetősé-
geivel, valamint más szerepelvárásokkal. Ez a többszörös szerepkonfliktus feszültségeket 
okoz, pszichés problémákat és konfliktusokat generál. A „légy sikeres, keress sokat, álld 
meg a helyed a versenyben” egyfelől, másfelől a „légy jó anya és jó feleség” szerepeinek 
összeegyeztethetetlensége óhatatlanul módosítja a nemi szerepeket. Szükségszerűvé vá-
lik az apák hangsúlyosabb részvétele a családban, bevonása az otthoni teendőkbe és a 
gyerekek ellátásába. Ez, azonkívül, hogy tehermentesíti az anyát, kifejezetten jótékony 
hatású a gyerekek fejlődésére, de a családi kapcsolatokra nézve is: megerősödik a szü-
lő-gyerek kötődés, javul a párkapcsolat, pozitívan változik a gyerek viszonya mindkét 
szülőhöz.

Noha a női és férfi szerepekről való gondolkodás átalakulóban van, a kenyérkereső 
férfi/apa és a háztartást vezető, gyerekeket nevelő anya képe mélyen beivódott a magyar 
társadalomba (Pongráczné 2011). A családi szerepekről tehát egyszerre kettős kép él a 
fejünkben, ami a tényleges viselkedésben is kettősséget eredményezhet. Bár óhajtják az 
anyák, hogy párjuk besegítsen a ház körüli teendőkbe, ugyanakkor az ősi beidegződés 
miatt úgy érzik, ez az ő dolguk, és gyakran nem is engedik ki a kezükből az otthoni fel-
adatokat (ezt hívják kapuőrszerepnek).

Ma a család támogató rendszerként úgy tud jól működni, ha erős érzelmi kötés és ma-
gas szintű egyeztetési készség adja a kohézióját. Ha a tagok felelősséget éreznek egymás 
iránt, figyelembe veszik egymás igényeit, és képesek is tenni az érdekében. A mai stabil 
családi működés a kölcsönösségen kell alapuljon, ahol a saját működő modelljüket kö-
zösen alakítják ki a felek, úgy, hogy az illeszkedik a tágabb közösségbe is (Győrfi 2008). 
A párkapcsolat harmóniája a jó konfliktusmegoldó technikákon is múlik, annak hitén, 
hogy a problémák közösen megoldhatók.
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Változó életpályák, változó életszakaszok

A családi kapcsolatokra és folyamatokra ható tényező az is, hogy napjainkban az életutak 
heterogenitása figyelhető meg. Ennek köszönhetően megváltozott az életszakaszok hosz-
sza, és azok abszolút és relatív tartalma is (Somlai 2013). Korábban az egyik életszakasz jól 
elkülönült a másiktól a születéstől a halálig, és határok jelezték azok elejét és végét. Egy-
értelmű volt, mikor ér véget a gyerekkor, és kit tart a társadalom „öregnek”. Ma a határ-
vonalak elmosódnak, gyakoribb lesz az „átlépés”, egy korábbi vagy későbbi életszakaszra 
jellemző viselkedés.

Mivel sokáig tanulnak a fiatalok, később vagy egyáltalán nem alapítanak családot, 
nem egyértelmű a felnőttkor kezdete, és a felnőttkor egyéb jellemzői is elmosódottak. Ko-
rábban a felnőttség középpontjában a keresőmunka állt, tehát a munkába állás és a csa-
ládalapítás egyértelműen jelezte a felnőttkor kezdetét. Ma ez egyáltalán nem egyértelmű. 
Sokan például dolgozni kényszerülnek már a tanulmányaik ideje alatt is, de egyébként is 
az élethosszig tartó tanulás eszméje és kényszere jellemző. Az élet minden területén jel-
lemző az újrakezdés: gyakori a munkahely-változtatás vagy foglalkozásváltás, és a válások 
és újraházasodások is prolongálják az egyén „életkezdő” státuszát.

A  gyerekkor tehát ebben az értelemben kitolódik, másrészt viszont ezzel ellenté-
tes irányú folyamatként megrövidül, sőt, sokak szerint bizonyos értelemben el is tűnik 
(Winn 1990). Részben azért, mert a felnőttek és a gyerekek életmódja összeolvadóban 
van, szűnőben van a gyermekkor védettsége, csökken a távolság a gyermeki és a fel-
nőttes dolgok között. Elfogadottá válik, hogy a szülők babaszépségversenyre nevezik, 
versenysportolónak adják, vagy tehetségkutató versenyre küldik gyermekeiket, ezzel a 
fejlődési sajátosságaikat figyelmen kívül hagyva olyan helyzetekbe lökik, aminek keze-
lésére még nem érettek. A felnőttség, az érettség mindennemű titkai könnyen hozzáfér-
hetővé válnak a gyerekek számára, ellenőrizetlenül és értelmező segítség nélkül kapnak 
nem a korosztályuknak megfelelő tartalmakat. Általános a korai találkozás a szexuali-
tással, a brutalitással stb. A szülők félreértelmezett fejlesztési célok érdekében siettetik 
a fejlődést, mechanikus vagy erőltetett tanulást provokáló „fejlesztő” játékokkal, és a 
fogyasztói logika erősebb, mint a fejlődési sajátosságok figyelembevétele. Már az óvo-
dában mindenféle különórákra járatják gyermekeiket és a megfelelő iskolaválasztáshoz 
gyakran felvételiken való szereplésre van szükség. A  nőiességet hangsúlyozó minták 
kislányokra alakítva is elérhetők, nemcsak az öltözködésben, de a kozmetikumok hasz-
nálatában, fogyókúrák és az univerzális megoldást ígérő étrendkiegészítők ajánlásában 
is (Vajda 2009).

Miközben a gyerekek sokszor felnőtteknek való kihívásoknak felelnek meg, az idős-
kornak is új kihívásai lettek. Jelentősen megnövekedett ugyanis az átlagos élettartam, 
egyre több az idős ember. Míg a 20. században többnyire a nyugdíjazástól számították az 
időskort, ma a 60 évesek még aktív, tevékeny embereknek számítanak. Ők a „szendvics-
generáció”, akiknek szülei még életben vannak, de ők maguk is már nagyszülők. E sajátos 
élethelyzetben családi kötelezettségeik kétirányúak, egyszerre kell helytállni nagyszülő-
ként és gondozni az idős szülőket (Somlai 2013). A 60 és 70 év közötti fiatalabb idősek-
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hez képest a 80 vagy 90 év felettieknek a többsége megromlott egészségi állapota miatt 
segítség nélkül csak nehezen boldogul. Ez az egész családi rendszerre nézve szervezési és 
egyéb feladatokat ró, a nemzedékek kapcsolatára, a szülők és a gyermekek együttélésé-
re is hat. A megnövekedett élettartam következtében egyre valószínűbben él a gyerekek 
nagyszülője, sőt dédszülője is, ugyanakkor nincs jó minta arra, hogy a generációk hogyan 
viszonyuljanak egymáshoz, kinek mi legyen a családi funkciója, és ez konfliktusokhoz 
vezethet. A családon belüli szerepeket és viselkedésmintákat a társadalmi környezet azon 
a módon is befolyásolja, hogy a fiatalság kultuszát erősíti, és az újdonságot gyorsan elsajá-
tító és az új tudást könnyen befogadó ember ideálját állítja fel. Az ezzel azonosuló fiatalok 
nehezen értik meg az idősebbeket, így a családtagjaikat is. Számukra az „öregek” avítt, 
ósdi, furának tűnő szokásokkal rendelkeznek, érthetetlen elvárásaik vannak. Ugyanez 
igaz fordítva is, a nyolcvanas évek előtt született korosztályok számára a fiatalok viselke-
dése, életmódja, értékrendje elfogadhatatlan, szórakozási formáik, kommunikációs esz-
közeik és gyakorlatuk idegenek, követhetetlenek. A  generációs szakadék tehát mély, a 
különbségek szembeötlőbbek (Somlai 2013).

 n A FEJLŐDŐ GYERMEK – A KORAI HATÁSOK JELENTŐSÉGE 

A  családi hatások közül a korai gondozó-gyerek kapcsolat kiemelten fontos a fejlődés 
szempontjából. Ezt könnyen beláthatjuk, ha arra gondolunk, hogy a csecsemő számára a 
külvilágot, de a saját magára vonatkozó első és legalapvetőbb információkat is az elsődle-
ges gondozó – tipikusan az anya – közvetíti. Az „elsődleges gondozó”, aki személyre irá-
nyultan foglalkozik a gyerekkel: nem csupán táplálja, mosdatja, fizikai értelemben ellátja, 
de reagál a szükségleteire, érzéseit értelmezve segít neki megbirkózni a stresszt okozó 
helyzetekkel, kommunikál vele, érzelmeket közvetít irányába.

Az újszülött állapotaira érzékenyen, elfogadóan reagáló gondozó, aki megérti, mikor 
mire van szüksége, ezeket elismeri, fontosnak tartja, szükségleteit megbízhatóan kielé-
gíti, egyúttal azt is megtanítja a csecse-
mőnek, hogy a világ, amelybe született, 
jó, és ő maga fontos személy, akinek jo-
gos igényei vannak. Ezzel szemben egy 
kiszámíthatatlan, esetleg elhanyagoló, 
rideg vagy éppen bántalmazó környezet-
ben a gyerek azt tanulja meg, hogy a vi-
lág közönyös, elutasító vagy akár veszé-
lyes, és benne ő maga felesleges, „rossz”. 
Az a mód tehát, ahogy az élet legkorábbi 
időszakában a gyermek kapcsolatai ala-
kulnak, befolyással lesz egész későbbi 
életére. E kapcsolatok erőssége, érzelmi 
hőfoka, stabilitása, biztonsága, egyéb jel-

5.2. KÉP  A testvérek közötti kapcsolat  
minőségének alakulása már a terhesség és a születés 

utáni első időszak során elkezdődik
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lemzői beleivódnak személyiségébe. A gondozóval való interakciók, azok az érzelmek és 
érzések, melyeket a kapcsolat során átélt a kisgyermek, és az ezeknek adott jelentések 
prototípusai lesznek a későbbi kapcsolatok és élmények szerveződésének.

A szülői gondoskodás biológiai gyökerei

Az újszülött önellátásra képtelen, elveszne környezetének segítsége nélkül. De vajon mi 
biztosítja a szülői figyelmet, milyen tényezőktől függ a gondoskodói viselkedés kiváltása? 
Az a tény, hogy némely anya képes magára hagyni csecsemőjét, és hogy vannak fizikailag, 
érzelmileg vagy szexuálisan bántalmazó szülők is, arra utal, hogy az ösztönös gondozói 
viselkedés szerepe gyengébb lehet a tanultéhoz képest, a szülői gondoskodást erőteljesen 
befolyásolják az élettapasztalatok. Mégis, nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az utód-
ápolás ösztöne az embernél is az egyik alapvető motívum, amit hormonok irányítanak és 
aktiválnak, és a gondoskodásnak vannak biológiai gyökerei is.

A gondozó és a gyerek kapcsolata szempontjából fontosak azok a biológiai mechaniz-
musok, amelyek a szülő és az utód közelségének, fizikai kapcsolatának lehetőségét teremtik 
meg. A gyermek születését követő első néhány nap, különösen az első pár óra szenzitív 
periódus a szülői gondoskodás kiváltásában, és pozitív hatással lehet a későbbi szeretet-
kapcsolatra, nemcsak az anyánál, de a jelen lévő egyéb családtagoknál is. A születést 
követő néhány órában az újszülöttel való kontaktus imprintingszerűen aktiválja a szü-
lői közelségkereső magatartást. A születés utáni időszakban a szülő és a gyerek közeli 
kontaktusa pozitívan hat mind az újszülött élettani funkcióira, mind az anya anyasá-
gára, és segíti az érzelmi kötelék kialakulását közöttük. Ebben szerepet játszik a szülés 
alatt az anya szervezete által termelt oxitocin termelődése is. Ez a hormon nem csak a 
szülést magát segíti, és később a szoptatást könnyíti meg, de olyan agyi folyamatokat 
is serkent, amelyek az anyai gondozói viselkedésre hatnak (Varga–Andrek–Herczog 
2011). Csökkenti a szorongást, oldja a stressz negatív hatásait, és enyhíti a fájdalmat. Ha-
tására erősödik a bizalom, a társas támasz érzése, a kötődés. Az újszülöttel való kapcsolat, 
leginkább a testi kontaktus növeli az apa oxitocinszintjét is, így jótékonyan hat a szülői 
érzéseire és a gondozásba való bevonódására is.

Mivel a világ fejlett országaiban a szülések túlnyomó többsége kórházban zajlik, ami-
nek – kétségtelen előnyei mellett – hátránya, hogy a természetes élettani és pszichológiai 
folyamatokat orvosi eseménnyé teszi, ezért a szülészetek hazánkban is egyre inkább oda-
figyelnek a szülő-gyerek kapcsolat elősegítésére (Varga–Andrek–Herczog 2011). Egyre 
természetesebb, hogy születés után lehetővé teszik a fizikai érintkezést a baba és a mama 
között. Ennek formái, hogy az anya hasára teszik az újszülöttet a köldökzsinór elvágása 
előtt, valamint egyre több helyen „rooming-in” külön szobákat alakítanak ki, ahol anya 
és gyermeke egész nap együtt lehetnek. Egyre elfogadottabb az „apás szülés” is, vagyis 
sok helyen megteremtik a lehetőséget, hogy az apa is jelen lehessen a szülés alatt. Ez az 
élmény a biológiai rásegítő mechanizmusok kiváltása által az ő szülői viszonyulását is 
kedvezően befolyásolhatja.
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A közelítő viselkedést és a gon-
dozási vágyat a kisded sajátos al-
kata – a törzshöz képest nagy fej, 
szűk vállak, a kerekded fejforma, 
nagy szemek, pisze orr – is kivált-
ja (Lorenz 1970, lásd 5.1. ábra). 
Az ilyen vonások miatt kedvelünk 
egyes „aranyos” rajzfilmfigurákat, 
és gyakran használják ki ezt a „cu-
kiságot” a reklámok is. Az újszülött 
külseje más szempontból is szere-
pet játszik a rá adott szülői reakció-
ban: néhány vizsgálat kimutatta, 
hogy a vonzóbb külsejű kisbabákat 
általában szívesebben szeretgetik 
(Langlois 1986).

Fontos megjegyezni, hogy ezek 
a mechanizmusok csak támogatják a 
későbbi szeretetkapcsolat létrejöttét, 
nem ezek okozzák, és a hiányuk 
sem befolyásolja negatívan, vissza-
vonhatatlanul azt. Természetesen 
azok az anyák is képesek szorosan 
és mélyen kötődni gyermekükhöz, 
akik valamilyen oknál fogva (pl. a baba vagy a mama betegsége miatt) a szülés utáni időt 
nem tölthették együtt, és az örökbe fogadó szülők és gyerekeik között is éppoly erős lehet 
a szeretetkapcsolat, mint a biológiai szülők és gyerekeik között. Ezek a tényezők csupán 
olyan rásegítő mechanizmusok, melyek könnyebbé, automatikusabbá teszik a szülő-utód 
kapcsolat kibontakozását. Az embernél ugyanakkor a biológiai mechanizmusokat na-
gyon sok tapasztalati hatás módosítja, például az anya saját anyaságához való viszonya, 
érzelmi kapcsolata az apával, és számtalan egyéb, kulturális és társas befolyás.

A korai tapasztalatok jelentősége és a gondozás jellemzői

Annak ellenére, hogy a világon számtalan kulturálisan támogatott variációja van a gondo-
zásnak, az anya-gyerek kapcsolat mindenhol hasonló módon fejlődik (Tóth 2011). En-
nek alapja, hogy a gondozó jelenléte az életben maradás feltétele, ezért az újszülöttnek 
genetikailag kódolt késztetése van a közelség keresésére, veleszületett hajlama a kötődés-
re. A testi kontaktus szolgálja a védelmet és a biztonságot, ez teszi lehetővé a csecsemő 
szükségleteinek kielégítését. Ő maga ugyan nem tud még közeledni, de a mama odacsa-
logatására kiváló eszközei vannak. Gondoljunk bele, milyen nagy vonzerő egy csöppség 

5.1. ÁBRA  A négy faj kicsinyeinek és felnőtteinek 
fejformái. A felnőttek, különösen a nők a kölyökformákat 

részesítik előnyben (Lorenz 1943 nyomán)
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mosolya, milyen nehéz otthagyni egy síró újszülöttet, és hogy milyen erős kapcsolatot 
hoz létre pusztán a tekintetek egybefonódása. A sírás, a mosolygás, a szemkontaktus ke-
resése az élet első heteiben ösztönös fiziológiai reakció, mégis nagy jelentősége van a társas 
kapcsolatok alakulásában. A társak közelségének előidézését és megtartását szolgáló vele-
született viselkedésformákat ragaszkodó magatartásnak nevezzük (Bowlby–Ainsworth 
1965). Ez a kötődési viselkedés alapja, a biztosíték arra, hogy a csecsemő a közelség révén 
elkerülje a veszélyeket, és támogatásra leljen a stresszt okozó helyzetekben. A gondozóval 
való rendszeres és tartós kapcsolat az élet első hónapjaiban egyre inkább személyes kötő-
déssé alakul. A kötődés olyan érzelmekkel átszőtt kapcsolat, ami felcserélhetetlenül egy vagy 
legfeljebb néhány fontos személyre irányul. A kötődés milyensége, típusa a tapasztalatoktól 
függ, a gyerek és gondozója közötti kölcsönös tanulási folyamat eredménye, az élmények 
kellemes vagy kellemetlen volta nyomán alakul (Tóth 2011). A kötődés motorja a közel-
ség vágyának kielégítése és fenntartása mellett a biztonságos menedék keresése veszély 
esetén és a negatív érzésekkel járó helyzetekben, valamint a környezet felfedezéséhez 
szükséges biztonságos háttér megtapasztalása (Hazan–Shaver 1994, a kötődésről részle-
tesen lásd a 3. fejezetet).

A kisgyerek ahhoz fog a leginkább kötődni, aki ringatja, beszél hozzá, törődik vele, 
érzékenységgel fordul felé, reagál a jelzéseire, megérti igényeit. Mivel a csecsemő az első 
hónapokban a legtöbbet általában a biológiai anyával van, a korai időkben ez a legfonto-
sabb kapcsolat számára, így életének első éveiben hozzá kötődik elsősorban. Természe-
tesen, amennyiben az elsődleges gondozó más személy, a fejlődés szempontjából neki 
lesz kiemelt pszichológiai jelentősége. Meg kell említeni azt is, hogy néhány kultúrában 
a biológiai anyához való kötődés elsődlegessége és szorossága kevésbé jellemző, mivel az 
elsődleges gondozói szerepek megoszlanak a közösség több tagja között.

A kisgyerek persze kötődik más családtagokhoz is, az apához és a testvérekhez, nagy-
szülőkhöz és esetleg egyéb fontos rokonokhoz. Sőt, ha állandó és megbízható szerep-
lői életének, családon kívüli, pl. a bölcsődében-óvodában levő gondozókhoz is. Ezek a 

5.3. KÉP  Az anya-gyerek 
kapcsolat a legfontosabb 
kötődési mintázat az 
életünkben
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kapcsolatok eltérő minőségűek lehetnek, tehát elképzelhető, hogy az egyik családtaghoz 
biztonságosan, míg a másikhoz bizonytalan módon kötődik a gyerek. Ez egyúttal azt is 
jelenti, hogy egy problematikus anya-gyerek kapcsolatot ellensúlyozni tud egy másik sze-
méllyel való kötődés biztonsága.

Az egyén későbbi életében más, családon kívüli személyekhez is fog kötődni: bará-
tokhoz, szerelmekhez, pedagógusokhoz. A későbbi gyerekkori és felnőttkori kötődés ter-
mészetét a korai kötődés minősége nagyban befolyásolja.

Fontos hangsúlyozni, hogy a kötődés ténye nem azt jelenti, szeretik-e egymást a felek 
vagy sem. Ugyanakkor azok a jelentős más személyek, akikhez kisgyerekként kötődünk, 
szeretetünk tárgyaivá is válnak.

Azt, hogy a fejlődést milyen környezet biztosítja optimálisan, illetve hogy milyen 
az anya-gyerek kapcsolat „legjobb mintázata”, általánosságban nem lehet megállapíta-
ni. Minden kultúrában más. Az anyai gondoskodást minden ökológiai rendszerszinten 
(Bronfenbrenner 2005) számtalan tényező befolyásolja, alapvetően kölcsönhatások so-
rozatában (a bioökológiai modell leírása a 2. fejezetben olvasható).

A makrorendszer, vagyis a kultúra szintjén például a gondozásra hatnak a fejlődésről 
alkotott általános elképzelések és nevelési stratégiák, a gondoskodás formáinak kulturá-
lisan támogatott módjai. Ezek elemei esetenként összeütközésben is lehetnek egymással. 
Például az olyan kultúrákban, ahol a sokgyerekes család a norma, a csecsemőtől jobban 
elvárják, hogy alkalmazkodó legyen, ugyanakkor, ha emellett nagy a csecsemőhalandó-
ság, a sírós, erőteljes jelzéseket adó babára nagyobb figyelmet fordítanak. A  tényleges 
szülői viselkedést az is meghatározza, hogy a szülőpárnak azonos vagy különböző a kul-
turális háttere. Ha például egy szülőpár egyik tagja falusi környezetben nőtt fel, a másik 
pedig nagyvárosban, szükségszerűen sok tekintetben el fog térni a gyerekkel kapcsolatos 
terveikről és a nevelésről alkotott felfogásuk. Másképp gondolhatják, felvegyék-e, ha sír, 
mikor és mennyit etessék, magukkal vigyék-e társasági eseményekre, hogyan nyugtassák, 
ha zavart stb. Ha a különbözőséget nehezen tudják összeegyeztetni, az a mikrorendszer 
szintjén konfliktusok forrása lehet, ami nemcsak stresszforrás a csecsemőnek, de az anya 
jóllétének hiányán keresztül is befolyásolhatja a gyerek gondozását.

A gyerek neme, külseje, temperamentuma, viselkedése, adottságai is hatnak a gon-
dozóra, aki a maga tulajdonságaival, kiegyensúlyozottságának mértékével, stresszkeze-
lő képességével, jellemző érzelmeivel, társas készségeivel stb. reagál a gyerek jelzéseire. 
A  nehezen megnyugtatható, nyűgös, kiegyensúlyozatlan baba igényeit a nyugodtabb 
temperamentumú testvéréjénél nehezebb megérteni és megfelelően reagálni rá, az a szü-
lő viszont könnyebben boldogul vele, akinek önmagához és a környezetéhez való viszo-
nya harmonikus, akinek jó stratégiái vannak a nehézségekkel való megküzdésre. Nagy 
szerepe van még a gondoskodás jellemzőiben annak, hogyan illeszkednek a gyerek és a 
gondozó tulajdonságai. Például egy nagyon mozgékony gyerek esetleg teljesen lefáraszt-
hatja az anyát, akadályozva a türelmes ráhangolódását, míg esetleg a mozgáskedvelő apa 
élvezettel és szívesen köti le energiáit. Az optimális fejlődés a gondozó-gyerek összhangja 
esetén nagyobb valószínűséggel valósul meg, ezzel szemben, ha eltérőek a környezet igé-
nyei és a gyerek adottságai, valószínűbbé válik a problémás fejlődés (Ferenczy 2011). Ezt 
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a konkrét szocioökonómiai környezet, a kultúra értékei is befolyásolják. Például a vissza-
húzódó, csendes, gátolt, szégyenlős gyereket kedvezőbben értékelik azok a szülők, akik 
olyan kultúrában élnek, ahol a közösség összetartozását nagyra tartják, szemben az ön-
érvényesítést, a személyes kapcsolatteremtést előtérbe helyező kultúrában élőkkel (Kerr 
2001, idézi Ferenczy 2011). 

A tényleges gondozás összefonódik a szülők eredetcsaládjából származó mintákkal, 
saját megélt történeteikkel, csakúgy, mint az aktuális család tagjainak viszonyával, a csa-
lád fejlődésének jelenlegi állomásával, életkörülményeivel, nehézségeivel, anyagi, gazda-
sági feltételeivel, külső kapcsolataival.

A korai kötődés zavarai

Az előzőekben a tartós anya-gyerek kapcsolat nyomán kialakuló kötődésről és a korai 
gondozás jelentőségéről beszéltünk. De mi van akkor, ha nincsen a gyerek számára olyan 
személy, akihez gondoskodása révén kötődni tudna? És hogyan befolyásolja a fejlődést, 
ha valamilyen más ok miatt a csecsemő már kialakult vagy kialakulóban lévő kötődése 
csorbát szenved? Ha családi kapcsolatok nélkül, állami gondoskodásban él vagy olyan 
körülmények között, amikor az anya fizikailag nem elérhető számára?

Állatkísérletek tanulságai  A kora gyerekkori élmények hosszan tartó hatásaival kap-
csolatban sok felismeréssel szolgáltak azok kísérletek, melyeket az amerikai pszichológus, 
Harry Harlow és munkatársai évtizedekig folytattak. Az emberhez biológiailag hasonló 
rézuszmajmokat különböző feltételek között vizsgálva kimutatták a korai érzelmi kapcso-
lat és a testi kontaktus jelentőségét a harmonikus fejlődésben, valamint az anyától és a 
társaktól való tartós megfosztottság káros következményeit.

A kismajmok egy része teljes izolációban nevelkedett, elszigetelten és ingerektől való 
megfosztottságban (deprivációban), míg mások részleges elválasztásban (például üveg-
falon keresztül láthatták egymást, vagy megérinthették a másikat egy rácson keresztül). 
Más kölyköket időszakosan választottak el az anyától. Egyes majmoknak lehetőségük 
volt kortársakkal nevelkedni, és voltak, akiknek anyjuk gondozása mellett bőséges társas 
élményben és ingergazdag környezetben volt részük. Vizsgálatsorozatuk fő tanulságai, 
hogy az elszigetelten, anya és társak nélkül nevelkedett kismajmok súlyos fejlődési károso-
dást szenvedtek: új környezetben féltek, nyugtalanok voltak, nem mutattak érdeklődést 
a tárgyak iránt, majomtársaikkal semmiféle kapcsolatot nem tudtak kialakítani. Felnővén 
képtelenek lettek a normális életre, nem párosodtak, szexuális érdeklődést nem mutattak. 
Amennyiben mesterségesen mégis megtermékenyítették őket, anyaként figyelembe sem 
vették kölykeiket, egyáltalán nem gondoskodtak róluk, vagy ha mégis, akkor durva szü-
lővé váltak, bántalmazták őket. Ennek a fejlődési zavarnak a helyrehozhatósága függött a 
szeparáció hosszától és idejétől. Amennyiben rövid ideig, legfeljebb három hónapig tar-
tott az elkülönítés, a károsodás kiküszöbölhetőnek bizonyult. Ha a depriváció hosszabb 
idejű volt, súlyosabb következményekkel járt: a majmok kerülték egymást, és amennyi-
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ben összekerültek, rendkívül agresszívek lettek. Dühöngés és elszigetelődés váltakozása 
jellemezte őket. Társaikkal való kevés kapcsolatuk sivár volt, könnyen megszakadt. Az 
egy évig is tartó izoláció viszont helyrehozhatatlan következményekkel járt. 

Az érintés és a megkapaszkodás akár részleges lehetősége is csökkentette a problémák 
súlyosságát. Például ha anya nélkül, de kortársakkal nevelkedtek a kismajmok, képesek 
voltak egymásnak kötődési társként szolgálni, érzelmi támaszt adtak egymásnak, fejlődé-
sük anya nélkül is többé-kevésbé kielégítő volt. Jellemzően egymásba csimpaszkodva töl-
tötték a nap nagy részét („mindig együtt majmok”), új környezetben biztonságot és vigaszt 
nyújtottak egymásnak. Hasonlóan enyhítette az anya hiányát, és a korai hónapok érzelmi 
nélkülözését és fejlődési sérüléseit részben helyre tudták állítani, ha az izolációban nevel-
kedett majomhoz képest sokkal fiatalabb kölyköket helyeztek velük egy ketrecbe. A kö-
lyökmajmok kedvességükkel és ragaszkodási vágyukkal lassú változást voltak képesek 
előidézni a sérült majmoknál. Ezek a „terapeuta majmok” fiatalabbak, gyengébbek voltak, 
nem jelentettek veszélyt; szeretetigényükkel, játékosságukkal lassanként megnyugtatták 
a zavart állatot, segítettek neki megtapasztalni a normális társas viszonyokat. A kisebb társ 
rehabilitáló szerepét mutatja az a tény is, hogy az izolációban felnövő rézuszok, ameny-
nyiben másodszor is megtermékenyítették őket, második kölyküket már nem rúgták el 
maguktól, hanem képesek voltak valamilyen szinten gondozni.

A  legismertebb kísérleti feltétel az ún. műanyahelyzet volt, amiben a táplálás és a 
megkapaszkodás fejlődésben betöltött jelentőségét vizsgálták. Harlow és munkatársai 
kétféle műanyát szerkesztettek, fából készült fejjel. Az egyik csupasz, henger alakú drót-
bábu („drótanya”), a másik szőrmével burkolt, amibe bele lehetett kapaszkodni, amihez 
hozzá lehetett simulni („szőranya”).

Az egyik kísérletben a drótanyára, a 
másikban a szőranyára szerelték fel a te-
jet adó cumisüveget. Abban az esetben, 
amikor a drótanya és a szőranya egyaránt 
benn volt a ketrecben, a kismajmok a nap 
nagy részét a szőranyába kapaszkodva töl-
tötték, függetlenül attól, hogy melyik mű-
anyán volt a táplálékadó cumisüveg (lásd 
5.2. ábra). Hogy ez a csimpaszkodó ragasz-
kodás egyúttal kötődést is jelentett, azt 
az is bizonyítja, hogy ha az így felnövek-
vő majmok évekkel később találkoztak a 
szőranyjukkal, láthatóan megörültek neki, 
hónuk alá kapták, és hurcolták magukkal, 
mint egy trófeát. Ez az eredmény bebizo-
nyította, hogy a kötődés kialakulásában 
nem a  táplálékadó szerep az elsődleges, 
hanem a testközelség, az érintés és meg-
kapaszkodás lehetősége. Az ezek révén te-

5.2. ÁBRA  A kismajmok akkor is előnyben 
részesítik a szőranyát, ha a táplálékadagoló a 

drótanyán van elhelyezve
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remtett vigasz fontossága más helyzetben 
is megmutatkozott. Amikor a kölykök egy 
félelmetes jelenséggel találkoztak (például 
egy doboló játék mackót tettek a ketrecbe), 
a szőranyához menekültek, belecsimpasz-
kodtak. Ez elég volt ahhoz, hogy túljussa-
nak félelmükön, és egy kis idő múlva már 
érdeklődve figyeljék a „szörnyeteget” (lásd 
5.3. ábra). Amikor pedig idegen környezet-
be, egy érdekes tárgyakkal teli játékszobá-
ba helyezték őket, ezek a szeparáltan ne-
velkedett majmok dermedten kuporogtak, 
nyugtalanok voltak, egészen addig, amíg 
be nem tették a szőranyát. Ekkor rögtön 
belekapaszkodtak, majd megnyugodván, 
elkezdtek barátkozni a játékokkal. Sőt sze-
retetük jeleként időnként egy-egy tárgyat 
odavittek a szőranyának. Ez a szőrös anya-
pótlék tehát elég biztonságot tudott nyúj-
tani a felderítő viselkedéshez. A  drótanya 
ezzel szemben egyik helyzetben sem nyug-
tatta meg a kölyköket, nem volt a viselke-
désükre hatással. 

A normális fejlődéshez a szőranya által 
nyújtott biztonságérzet elengedhetetlen-
nek tűnik, azonban nem elegendő. Ter-
mészetes körülmények között a kis rézusz 
kétéves korában már elég sok időt tölt any-
jától távol, részt vesz a közösség életében. 
Csak akkor tér vissza anyja testéhez, ha va-
lami baja van. A  megfigyelések szerint vi-
szont az élettelen pótmamával nevelkedett 

majmok ugyanannyi időt töltenek csimpaszkodva, mint korábban. Ezenkívül mimikájuk 
szegényesebb, később kezdenek el játszani, játékuk egyhangúbb, kevésbé reagálnak az in-
gerekre, társas viselkedésük sérült. Erőszakosak vagy közömbösek más majmokkal szem-
ben, nem tudnak beilleszkedni közéjük. Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy az egészséges 
érzelmi fejlődéshez és a társas készségek tanulásához szükség van interakciókra. Az élő 
anya nemcsak biztonságot ad, de megtanítja kicsinyét az önállóságra, és bevezeti őt a szo-
kásokba is (Harlow–Zimmermann 1959; Harlow 1962). 

Az állatkísérletek tanulságait csak óvatosan lehet az emberre alkalmazni, mégis, úgy 
tűnik, az emberre is igaz, hogy az élet első hónapjai nagy hatásúak a későbbi egészséges 
társas fejlődés szempontjából. Az érintés és a megkapaszkodás ösztönének kielégítése a 

5.3. ÁBRA  A szőranyában való megkapaszkodás 
átsegíti a kismajmot az ismeretlen játék keltette 
rémületen
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csecsemő számára is biztonságos hátteret nyújt a környezet felfedezéséhez, így a kötő-
dés kialakulásához. Bár a testi közelség kulturálisan is szabályozott, a korai években az 
érintésnek, az ölben tartásnak fontos szerepe van, és nem csupán azért, hogy kellemes 
élményt adjon a babának. A  bőr érintése, ingerlése biológiai szükséglet is: serkenti az 
idegrendszer érését is, tehát jótékonyan hat a fejlődésre. Egyes vizsgálatok például kimu-
tatták, hogy azok a koraszülöttek, akiket puha, szőrös takaróra fektettek az inkubátorban, 
sokkal jobban gyarapodtak, mint azok, akiket csak a csupasz műanyagra helyeztek. 

Az érzelmi kapcsolat nyilvánvalóan az egyik legfontosabb tényező a gyermek fejlő-
dése szempontjából. A gondozó érzelmi melegsége és elérhetősége növeli a biztonság-
érzést, ami az egyik legalapvetőbb szükséglete az embernek, és az autonómia kialakulá-
sának egyik legfontosabb feltétele. A szeretetnek többféle kifejezési formája lehetséges, 
ezek egyike a fizikai érintés. Sok kultúrában nem szokás az érzelemkifejezésnek ez a for-
mája, nem simogatják a gyereket, nem ölelgetik, nem puszilgatják. Ugyanakkor az ilyen 
kultúrák többségében a csecsemő a nap nagy részében szorosan az anya testére kötve tölti 
az idejét.

Gyerek anya nélkül  Előfordul, hogy a szülőktől távol, olyan környezetben nevelkedik 
a gyermek, ahol nincs mód a szoros kötődés kialakulására, tartós szeretetkapcsolat ki-
építésére, vagy korán megszakad ez a formálódó kapcsolat. A hatvanas–hetvenes évek-
ben árvaházakkal kapcsolatban számos vizsgálat kimutatta (pl. Spitz 1967), hogy az ott 
felnövekvő gyerekeknél majdnem mindig súlyos testi, intellektuális visszamaradás és sze-
mélyiségfejlődési zavar jön létre. A gyerekek visszahúzódóak, nem kísérelnek meg kap-
csolatot teremteni másokkal, lehangoltak, étvágytalanok, súlyuk elmarad társaikétól. Ezt 
a jelenséget nevezte Spitz hospitalizációnak, az elnevezéssel a kórházi ártalmakra utalva. 
Ezeket a tüneteket kezdetben kizárólag az anya hiányával magyarázták. Azzal hozták ösz-
szefüggésbe, hogy az árvaházakban és a nevelőotthonokban a gondozói kapcsolat gyak-
ran csak a fizikai ellátásra szorítkozik. Egy gondozóra több gyerek jut, így kevés időt for-
dítanak a kicsikkel való interakciókra, nem tudják figyelembe venni a gyerek tempera-
mentumát és személyes szükségleteit, nem alakul ki a pozitív érzelmi viszony (Spitz 
1967). A  folyamatos érzelmi melegséget nyújtó személyes kapcsolatok hiánya mellett 
később azonban felismerték a környezet extrém mértékű ingerszegénységének jelentősé-
gét is. Ezekben az intézményekben ugyanis a gyerekek elkülönített kiságyakban éltek, 
gondozói szobáikban kevés tárgy volt, ami vonzóvá tehette volna a világot és segíthetett 
volna a mozgásos és kognitív élmények szerzésében. Meglehetősen szűkös volt a társak-
kal való érintkezés lehetősége is. Az anya hiánya tehát nem önmagában okoz súlyos káro-
sító hatást. Egy jól felszerelt, ingergazdag környezet jótékony hatású tud lenni, különö-
sen, ha van lehetőség bőséges interakciókra a gyerektársakkal. 

A család nélkül vagy a családtól elszakítva nevelkedő gyerekek valamilyen hátrányt 
mindenképpen elszenvednek még a jól felszerelt, személyes gondoskodásra odafigyelő 
nevelőotthonokban is. Ugyanakkor a kezdeti hátrány nem jelent okvetlenül visszafordít-
hatatlan károkat. A további fejlődés jelentősen függ attól a környezettől, ahol a gyerek a 
későbbi években nevelkedik. Ha az intézetből elkerül örökbe fogadó vagy nevelőszülők-
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höz, és ott örülnek neki, sok gondot fordítanak rá, kielégítő anyagi körülmények között 
él, megtartó társas háló veszi őt körül, akkor a fejlődése előnyösen alakulhat. Ha nincs 
a későbbiekben megtartó és elfogadó, biztonságos kötődéshez alapot nyújtó közeg, ak-
kor a korai negatív élmények és pszichés nélkülözések káros következmények láncolatát 
indíthatják be. A kezdeti hátrány a társas kapcsolatok zavarait, iskolai problémákat, élet-
vezetési hiányosságokat eredményezhet, amelyek halmozódnak, és önmagukat erősítő 
hibás fejlődési köröket indítanak be. Különösen fontos tehát, hogy milyen környezetbe 
kerül a gyermek, és hogy később mennyire képes ő maga és a környezete korrigálni a ko-
rai zavarokat.

A korai évek gondoskodó környezete

Az eddigiekből is kitűnik, hogy az élet első éveiben kitüntetett szerepe van a környezeti 
hatásoknak, annak a módnak, ahogy a csecsemővel és a kisgyerekkel foglalkoznak, és kü-
lönösen az anya-gyerek kapcsolatnak. E tény túlhangsúlyozásából ered az a felfogás, hogy 
a korai évek determinisztikus hatásúak, és a szülők felelőssége hatalmas a lelki fejlődésre 
tett befolyásuk miatt. Mindig szem előtt kell azonban tartani, hogy a korai évek csak az 
alapokat nyújtják, a gyerek fejlődése számos egyéb hatás függvénye. Másrészt újfent fon-
tos kiemelni, hogy az anya-gyerek kapcsolat interakciók sorozatában alakul, tehát a gye-
rek nem passzív elszenvedője, hanem aktív résztvevője a folyamatnak. 

A gondoskodás „megfelelősége” az életkor előrehaladtával szükségszerűen változik. 
Míg a csecsemő optimális fejlődéséhez szükséges a tényleges érintés, a kisgyerek számára 
már fontosabbá válik, hogy az anya a figyelmében tartsa, mintsem a karjaiban. Később, az 
iskoláskorban pedig már az is elég, ha a gyerek tudatában van annak, hogy az anya tudja, 
mit csinál éppen és kivel. 

A pszichoanalitikus Donald Winnicott vezetette be a gondoskodó környezet és az elég jó 
anya fogalmát (Winnicott 1953, idézi Hamilton 1996). Azt hangsúlyozza, hogy a gyerek 
akkor fejlődik optimálisan, ha a gondoskodás elégséges: nem túl kevés, de nem is fojto-
gató, és a környezet nem elhanyagoló, de nem is túlságosan kontrolláló. Az elég jó anya 
fogalma azt a mítoszt akarja eloszlatni, miszerint a gyerek lelki egészsége direkt módon 
a szülői viselkedés függvénye lenne, tehát az anya nem engedheti meg, hogy hibázzon. 
A korai anya-gyerek kapcsolat determinisztikusságában való hit magát a gyereket is le-
értékeli azáltal, hogy nem bízik önvédő és alkalmazkodóképességében. 

Az elég jó anya fogalma kiterjeszthető mindkét szülőre, sőt minden nevelőre és gon-
dozóra. Bruno Bettelheim szavaival: „ha valaki jól fel akarja nevelni gyermekét, nem kell 
feltétlenül tökéletes szülőnek lennie, mint ahogy a gyermektől sem kell elvárni, hogy tö-
kéletes ember legyen vagy váljék belőle. A tökéletesség halandó ember számára nem elér-
hető. […] Az viszont igenis lehetséges, hogy elég jó szülők legyünk – vagyis olyan szülők, 
akik jól nevelik a gyereküket” (Bettelheim 1994, 9.).



5. C SAL ÁDI SZOCIAL IZ ÁCIÓ n 143

 n NEVELKEDÉS CSALÁDBAN

A család szocializációs szerepe

A család egyik legfontosabb funkciója a szocializáció, és fordítva, az egyik legfontosabb 
szocializációs ágens a család. Ez azzal együtt is igaz, hogy korunkban egyre jelentősebb 
szerepet játszanak a családon kívüli tényezők abban, hogy a felnövekvő egyént felkészít-
sék az adott társadalomra jellemző felnőtt életre. Míg a tradicionális kultúrákban évezre-
deken keresztül döntően a család és a családot körülvevő szűkebb közösség magában látta 
el ezt a feladatot, addig egy történelmileg lassan kialakuló folyamat során fokozatosan le-
váltak bizonyos szocializációs szerepkörök, kikerültek a családból nevelési színterek (Tóth 
2001). Ezzel párhuzamosan változott a gyerekkorról, a gyerekről való gondolkodás is. Ko-
rábban a gyerekek elsősorban mint örömet vagy gondot okozó, vagy a családi munkameg-
osztásban meghatározott szerepet ellátó, de alárendelt, passzív családtagok voltak, akik irá-
nyításra, védelemre szorulnak, akiket nevelni, tanítani kell. Mára jogokkal felruházott 
partnerek, akik aktív résztvevői saját szocializációs folyamatuknak (Herczog 2011). 

Ma fontos szerep jut a különböző intézményeknek a bölcsődétől az óvodán keresztül 
az iskoláig, a cserkész- vagy úttörőtábortól a sportklubig, de meghatározó a szocializáció-
ban a média szerepe, és viszonylag új, de annál nagyobb hatású következményekkel jár 
az internet és a közösségi felületek elterjedése is. Míg korábban a gyerek a felnőtt élethez 
szükséges tudáselemeket, a mindennapi élet praktikáit a családjában tanulta meg szemé-
lyes tapasztalatokon keresztül, ma ez nem egyeduralkodó módja a praktikus ismeretek el-
sajátításának. Például a főzés fortélyait szívesebben lesi el a fiatal a tévé népszerű főzőmű-

5.4. KÉP  A kötődés 
nemcsak az anyával való 

kapcsolatban lényeges



144 n MÁ SODIK RÉSZ. A SZEMÉLYISÉG AL AKUL Á SÁNAK FOLYAMATAI

soraiból vagy az internetről, és készít a szülők számára teljesen ismeretlen ételeket furcsa 
nevű alapanyagokból, és ugyanígy, gyökeresen más viszonya lehet az egészséges életre 
irányuló tevékenységekhez, mint a szüleinek volt – például fitneszklubokban egzotikus 
eszközökkel és mozgásformákkal edzi a testét. De a gyerekgondozásra vonatkozó tudás 
is közvetített manapság, az együtt élő generációk természetes közegének élő példái he-
lyett, a gyakorlás kontextusából kivonva, könyvekből és interneten elérhető forrásokból 
bogarásszák össze ismereteiket az anyák, kételyekkel vívódva, hogy vajon jól csinálják-e. 

A szocializációs színterek szétválása azt is eredményezi, hogy a család szocializációs 
hatása sokszor ellentmond vagy egyenesen szembekerülhet a tágabb környezet, az alter-
natív szocializációs közegek által sugallt elvárásokkal, ami zavart okozhat, értékek ütkö-
zéséhez, konfliktusokhoz vezethet (Tóth 2001).

A családban a szocializáció számtalan közvetítőn keresztül zajlik: a családtagok élet-
vitele, főbb tevékenységei, az együttlétek alkalmai és módjai, a rokoni távolságok és a ge-
nerációk közötti érintkezés módjai, a munkával és a pihenéssel töltött idő, ezek színterei, 
az ünnepek, az étkezési, öltözködési szokások, a kommunikáció jellegzetességei, a tárgyi 
eszközök és a lakóhely sajátosságai mind részei ennek a folyamatnak. E folyamatban a min-
dennapi élet indirekt szocializációs hatásai szorosan összefonódnak a konkrét gondozási és 
nevelési gyakorlattal. Ezek a kultúra mélyebb rétegeibe ágyazott szocializációs elemek las-
san változnak, nagyfokú állandóságot mutatnak, a felnövekvő gyermek természetes módon 
azonosul ezekkel, így identitásának is lényegi részét képezik (Boreczky 2003). 

A  szociokulturális és földrajzi környezet sajátosságai meghatározzák, áthatják, de 
nem determinálják a család működését. „A szülők a kultúra helytartói” – mondja Bruner 
(idézi Pratt–Fiese 2004), ők értelmezik a gyerek számára a tágabb világot, és vezetik be 
a társadalomba. A  családok, miközben alkalmazkodnak a körülmények kényszereihez, 
egyúttal saját képükre gyúrják azokat, a saját értelmezési keretükbe illesztik a megélt ese-
ményeket. A  szülők azáltal is befolyásolják gyermekük fejlődését, hogy – akár önkén-
telenül is – válogatják és szűrik a környezeti hatások egy részét, megválogatják, milyen 
tapasztalatok közelébe engedik gyermekeiket. Ez részben tudatos döntések eredménye, 
részben a leghétköznapibb eljárásokon keresztül valósul meg: milyen témákról és hogyan 
beszélgetnek vele és előtte, engedik-e naphosszat digitális játékokkal játszani vagy inkább 
társasoznak vele, hagyják-e tévét nézni, és ha igen, mennyit és milyen műsorokat, és ma-
gára hagyják-e őt ezekkel az élményekkel vagy közös programként együtt értelmezik a 
látottakat. A környezeti hatásokat olyan módon is szűrik, hogy engedik-e a nagyobbacs-
ka gyereket a barátainál aludni, vagy egyáltalán, beleszólnak-e, hogy kivel barátkozhat, és 
persze olyan fontos döntések révén is, hogy a tanulmányi előmenetele érdekében milyen 
iskolába, milyen különórákra járatják gyermeküket.

Ebben a hatásrendszerben a gyerek maga nem passzív befogadója és elszenvedője 
szülei nevelő szándékának. Személyisége, a családtagokhoz fűződő személyes kapcsola-
tai és külső, családon kívüli tapasztalatai révén (óvoda, lakókörnyezet, média stb.) maga 
is visszahat e folyamatra. És persze újra hangsúlyozni kell, hogy a család csak az egyik kö-
zege a gyerek életterének, az életkor előrehaladtával egyre nagyobb jelentőségre tesznek 
szert a családon kívüli kapcsolatok.
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A felnövekvő gyerek számára a család egyediségét nem csupán a szorosan vett együtt 
élő egyedek összessége és az általuk képviselt szokások, eljárások adják, a családi mű-
ködés időben és térben kiterjedő, szerteágazó hatásrendszer révén realizálódik. A szülők 
szocializáló hatásán kívül közvetlenül vagy közvetve a tágabb családi közeg is nevelő hatá-
sú, hat a fejlődésre. A nagyszülők, a szülők testvérei, azok gyerekei, az elvált szülők új csa-
ládja jelentős szocializációs tényezők lehetnek. A távolabbi rokonság számtalan módon 
vesz részt a szűkebb család életében: a napi rutinok kapcsán, érzelmi viszonyulások ré-
vén, elvárásokkal, megoldandó konfliktusokkal, gazdasági vagy különféle egyéb támoga-
tásokkal, követhető vagy elutasítandó mintákkal. E kapcsolatok által sajátítja el a gyerek a 
generációkról való tudást és az ő helyzetét is ebben a relációban, ennek révén tapasztalja 
meg a családi összetartozás erejét vagy éppen annak hiányát.

A család a tényleges és személyes rokoni szálakon túl szimbolikus reprezentációk 
révén fonódik tagjai köré (Boreczky 2004). A rokoni viszonyok akkor is részei a csalá-
di hatásrendszernek, ha ritkán vagy soha nem is találkoznak a tagok egymással. A ko-
rábbi generációk tagjai, a sosem ismert ősök is jelen vannak a családi hagyományok és 
legendák által, ily módon hatással lehetnek a gyerek fejlődésére. A családi rítusoknak 
és történeteknek üzenete van, a szülő is és a gyerek is értékes útmutatásokat kap álta-
luk. Ezek segítenek megőrizni az ősökkel való folytonosságot és felépíteni a személyes 
identitásukat (Pratt–Fiese 2004). A tágabb szimbolikus család, az értékrend és a tár-
gyak révén is közvetített reprezentációk, a kimondott és elhallgatott történetek sajá-
tos módon meghatározzák a gyerek életútját, önazonosságát. A felnövekvő gyerek (és 
persze a többi családtag) viselkedése, a lehetséges választásainak köre, önpercepciója 
ebbe a mintázatba, e megszűrt és átalakított tapasztalatrendszerbe illeszkedik (Bo-
reczky 2004). 

A nevelést meghatározó tényezők: a társadalmi-kulturális  
különbségektől a személyes jellemzőkig

A gyereknevelési eljárások kapcsán újra hangsúlyozni szükséges, hogy azok nem esetle-
gesek, mélyen beágyazottak abba a szociokulturális háttérbe, ahol az egyén felnövekszik. 
A gyerekgondozás kulturális gyakorlata és a hozzá kapcsolódó kulturális jelentések – hogy 
mire és hogyan kell nevelni a gyerekeket, mi a gyereknevelés célja, mi a tágabb környezet 
szerepe a gyerek körüli feladatokban, milyen színtereken zajlik a gyereknevelés, és kik a 
szereplői – évezredeken keresztül formálódnak (Rogoff 2003; Nguyen Luu 2001a). 
A nevelés függ a világra vonatkozó általános elképzelésektől, attól, hogy mit gondolnak 
abban a kultúrában arról, hogyan lehet életben maradni és boldogulni, milyen a helyes 
élet, hogyan kell élnie egy „rendes” embernek, tehát milyen kihívásokra kell felkészíteni 
a gyereket. Meghatározzák a kultúra általános értékei, tekintélyviszonyai, a gyerek jogai-
ról alkotott felfogás, a család társadalomban betöltött helye, életfeltételei és életlehetősé-
gei. Egy szülői viselkedés irányadó lehet az egyik kultúrában, míg egy másikban rendelle-
nesként értelmezhető (Raj–Raval 2012).
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Ezekbe az általános elképzelésekbe szervesen ágyazódnak be a szülők saját, a gyer-
mekre és a fejlődésre vonatkozó hiedelmei és gyereknevelési eljárásai. Egyes szülők szi-
gorú elvek szerint nevelik gyermekeiket, megfellebbezhetetlen elvárásokat támasztanak 
irányukban, a kötelességüket hangoztatják, s vallják, hogy „amit szabad Jupiternek, nem 
szabad a kisökörnek”. Ezzel szemben sokan vélik úgy, hogy nem jó, ha erősen kontrollál-
juk a gyereket, nem szabad túlságosan szabályozni, hagyni kell szabadon kiteljesedni őt. 
Vannak, akik esetleg a fizikai büntetést is természetes megoldásnak tekintik, mondván, 
embert kell faragni belőle, a „neveletlent” meg kell tanítani „kesztyűbe dudálni”, és büsz-
kén vallják, hogy „engem is vertek, így lett rendes ember belőlem”. Mások viszont meg-
botránkoznak, ha egy gyerekkel szemben durvaságot látnak, és a gyerekek védelmét és 
jogait tartják mindenekelőtt a legfontosabbnak. 

Ezek mögött az eljárások mögött a „jó nevelésről” alkotott eltérő elképzeléseket is fel-
fedezhetjük, amit a kulturális beágyazottság hátterén számtalan helyzeti tényező is meg-
határoz. Az aktuális társadalmi hatások (a politikai közhangulat, a munkalehetőségek és 
az egyéb perspektivikus kilátások, a szociális és egészségügyi ellátórendszer, a jogbiz-
tonság) és a család életfeltételeinek jellemzői (a megélhetés szűkössége vagy bősége, a 
lakókörnyezet sajátosságai, az élet színterei közötti távolságok stb.) módosítják a nevelési 
célokat és gyakorlatot.

A nevelés motívumait a stresszhelyzetek mennyisége, minősége és a velük való meg-
küzdés is befolyásolja. A szülők életkörülményeinek alakulása, aktuális frusztrációi – pár-
kapcsolati problémái, betegségei, munkahelyi vagy életvezetési gondjai – valamint men-
tális és fizikai jólléte, magabiztossága is kihat arra, 
hogyan nevelik gyermekeiket. A  sokproblémás, 
nehézségekkel küzdő szülő lehet, hogy kevesebb 
érzelmi odafordulással tudja gyerekét nevelni, tü-
relmetlenebb, többet büntet. Ugyanakkor az is 
lehet, hogy a családon belüli kapcsolatok erősíté-
sével védekezik a külső stresszhelyzetek ellen. Álta-
lánosságban elmondható, hogy a tartós kihívások, 
a stresszes élet a szülőket a kevésbé hatékony és tá-
mogató megoldások irányába mozdítja, hisz nincs 
energiájuk, módjuk a gyerek szükségleteire jobban 
figyelni. Emiatt a gyerek is nagyobb valószínűséggel 
lesz problémás.

Vegyük például a testi fenyítést mint gyerekne-
velési eszközt. Ha kulturálisan nézzük, megvan-
nak a történelmi hagyományai, hosszú ideig 
még az iskolában is megengedett volt a nádpál-
ca használata. Ma viszont, jórészt a gyerek har-
monikus fejlődéséről való tudományos ismere-
tek hatására, rendkívül ártalmas, a gyereknek 

5.5. KÉP  Tom Sawyer idején még 
megszokott volt a nádpálca használata. 
Forrás: The adventures of Tom Sawyer. 
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hosszú távú károkat okozó eljárásnak tekintjük. Ugyanakkor olyan szülők is, akik 
elviekben nem helyeslik az erőszakot, a számukra nehezen kezelhető helyzetekben 
a tehetetlenségük kifejeződéseként lekeverhetnek egy-egy pofont. Mivel nincs 
összhangban az önképükkel és az értékeikkel, hogy az indulataik elragadták, szé-
gyent és bűntudatot érezhetnek utána. Az ilyen pofonok hosszú távú hatása na-
gyon erősen függ a szülő-gyerek kapcsolat minőségétől; az egyébként biztonságo-
san kötődő, szeretetre és megértésre építő kapcsolatban kezelhetővé teszi a törést, 
ezzel szemben az amúgy is kiegyensúlyozatlan, szorongásokkal terhes kapcsolatban 
bántalmazásként hat. 

Nevelési stílusok

Létezik-e a gyereknevelés „leghatékonyabb módja”? A válasz egyértelmű: nincs univerzá-
lisan érvényes „jó” technika, más-más eljárások mondhatók sikeresnek a föld különböző 
régióiban, az idői és történelmi távlatokban. Mégis, a nevelés komplex, soktényezős min-
tázatának vannak kimutathatóan pozitívabb vagy negatívabb hatásai a fejlődési kime-
netekre.

A szülői bánásmód mintázatainak leírásában Diana Baumrind modellje a legismer-
tebb (Baumrind 1967). Sokrétű vizsgálódásai eredményeképpen három nevelési stílust 
fogalmazott meg, amit később egy szerzőpáros, Maccoby és Martin kiegészíteni javasolt 
egy negyedikkel (Maccoby–Martin 1983). Ma ezt az osztályozást fogadják el a legtöbben 
a pszichológiában, és a legtöbb kutatást is ez inspirálja a mai napig.

A modell két független dimenziót tart meghatározónak: az elvárások közvetítésé-
nek mértékét és módját, vagyis a viselkedés kontrollját, illetve a szülő fogékonyságát a 
gyerek iránt, az érzelmi odafordulását. Ennek alapján négy nevelői stílus rajzolódik ki: 
a  tekintélyelvű, az engedékeny, az irányadó, valamint negyedikként az elhanyagoló 
(lásd 5.1. táblázat). 

A következőkben áttekintjük, mi jellemzi ezeket a nevelői stílusokat, és hogyan befo-
lyásolják a gyerek fejlődését. Fontos azonban már itt is megemlíteni, hogy a tipológiák-
nak jellemző sajátosságuk az általánosítás, a valóságban tiszta típusok nem léteznek, így e 
nevelői stílusok sem kizárólagosan jellemzők egy-egy szülőre.

5.1. TÁBLÁZAT  Szülői nevelési stílusok

A kontroll mértéke Érzelmi odafordulás
Nagy érzelmi odafordulás  
(meleg, érzékeny, gyerekközpontú)

Kis érzelmi odafordulás  
(hideg, elutasító, szülőközpontú)

Magas kontroll  
(követelő) Irányító (autoritatív) Tekintélyelvű (autoriter)

Alacsony kontroll 
(megengedő) Engedékeny Elhanyagoló 
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Tekintélyelvű (authoritarian)  Ezt a nevelői stílust a kontroll magas szintje és alacsony 
érzelmi odafordulás jellemzi. Az ilyen szülő rugalmatlan, szabályközpontú, státuszorien-
tált. Sokra tartja az engedelmességet, a rendet, a munka és hagyományok tiszteletét, nem 
támogatja az autonómiát. Saját elvárásait és tekintélyét előbbre tartja, mint a gyerek igé-
nyeit, nem engedi meg az alkudozást, megkérdőjelezhetetlen utasításokat ad. Ugyanak-
kor kevés támogatást és melegséget nyújt gyerekeinek, előnyben részesíti a büntetést a 
viselkedés szabályozásában. A tekintélyelvű szülő lehet erőszakos, sőt durva, bántalmazó, 
de lehet olyan tekintélyszemély is, aki erőszak alkalmazása nélkül használja fölényét. 

Az ily módon nevelt gyerek barátságtalan, érzékeny a stresszre, nyugtalan, ingerlé-
keny, könnyen bosszús vagy agresszív lesz. Ugyanakkor általában visszahúzódó, nem-
igen kezdeményez. Nem motivált a teljesítményre, a problémamegoldásra, nem kreatív, 
visszafogottan, de jól teljesít az iskolában. Konfliktus esetén hajlamos egy tekintélysze-
mélyhez fordulni döntésért. Mivel a tekintélyelvű szülő gyakran hangoztatja gyermeke 
magatartásának hiányosságait és saját áldozatkészségét, a gyerek bűntudatossá válhat, s 
agresszióját önmaga ellen fordíthatja. A  tekintélyelvűen nevelt gyerekeknek magasabb 
a depresszióra való hajlamuk.

Engedékeny vagy megengedő, elnéző (indulgent, permissive, nondirective)  A kont-
roll alacsony szintje mellett nagy érzelmi odafordulás jellemzi. Az ilyen szülő szeretetteli, 
gyerekcentrikus, de laza, nem kíséri szoros figyelemmel a gyerek tevékenységeit. Nagy 
szabadságot ad a gyereknek abban, hogyan osztja be idejét, mit és hogyan csinál. Nem 
igényli az érett viselkedést és az önszabályozást, nem sokat bajlódik a fegyelmezéssel, 
nem követeli meg a helyénvaló és érett viselkedést. Kerüli a konfrontációkat.

A túlzott engedékenység azt eredményezi, hogy bár a szülő engedné az önállóságot, 
támogatás nélkül a gyerek éretlen marad, önállótlan, nem alakul ki a felelősségérzete, így 
igazán nem tud autonóm személyiséggé válni. Jók a társas készségei, de vágyait és indu-
latait nem tudja féken tartani, impulzív, gyakran agresszív. Céltalan, kevéssé motivált, és 
nehezen vállal döntéseket. Alacsony az önbizalma, az önuralma és a teljesítménye is, ke-
vésbé jól szerepel az iskolában. 

Irányadó (authoritative)  A szabályok követelése érzelmi melegséggel párosul. A szü-
lők határozott korlátokat szabnak, vannak irányelveik, amiket megkövetelnek, és elvárják 
gyerekeiktől, hogy koruknak és képességeiknek megfelelően viselkedjenek. Ugyanakkor 
érzékenyek és támogatók, figyelembe veszik gyerekeik véleményét és érzéseit, elismerik 
jogaikat. Ritkán alkalmaznak büntetést, inkább a szabályok szükségességének megérte-
tésével nevelnek, érveléssel próbálják meg irányítani a gyermekeik viselkedését. Meg-
hallgatják szempontjaikat, de nem mindig fogadják el azokat. Saját elvárásaikat nem tart-
ják megkérdőjelezhetetlennek, gyakran felülvizsgálják azokat, kooperatívak. 

Az ilyen szülők gyerekei többnyire barátságosak, energikusak, együttműködők mind 
szüleikkel, mind kortársaikkal. Nagy önállóság jellemzi őket, új helyzetekben hamar fel-
találják magukat, magabiztosak. Jó önkontrollal rendelkeznek, ugyanakkor önérvényesí-
tők. Kíváncsiak, és erős a teljesítménymotivációjuk.
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Elhanyagoló (uninvolved)  A szülő nem érdeklődik a gyerek problémái iránt, keveset 
törődik vele, magára hagyja, nem tudja róla, hol van, és mit csinál, baj esetén alig elérhető. 
Érzelmi élete sivár, közönyös, elutasító a gyerekével szemben. Szélsőséges esetben teljesen 
elhanyagoló is lehet (neglectful). (Ez nem egészen azonos azzal, amit a bántalmazás kap-
csán elhanyagolásnak nevezünk, ami a normál övezet határán túl található, mivel jelentő-
sen akadályozza a gyerek testi, lelki, érzelmi fejlődését, hosszú távú károkat okozva. 
A bántalmazás kapcsán emlegetett elhanyagolás a szeretetkapcsolat és a felügyelet teljes 
hiányát, vagy/és a fizikai, higiéniás szükségletek kielégítésének elmulasztását jelenti. 
A nevelési stílusoknak ez a felosztása csak a kontroll mértékére és az érzelmi odafordulás-
ra vonatkozik, tehát az átlagos nevelésre.)

A gyerek alacsony önbecsülésű, kevés az önbizalma, impulzív, nemigen tudja kontrol-
lálni agresszív kitöréseit, függőségi szükségletét kielégítendő gyakran keres más, szülő-
pótló példaképet vagy antiszociális csoportokat. Nincsenek hosszú távú céljai, a pillanat 
gyönyöreinek él. Minden szempontból alulteljesít: rosszabbak a kommunikációs és tár-
sas készségei, a problémamegoldó képessége és alacsony az iskolai teljesítménye is.

A nevelés e két dimenziója: a gondoskodó érzelmi odafordulás, valamint a kontroll, 
irányítás, a szabályok, normák közvetítése a két legmeghatározóbb szülői funkció. Ezek 
következményeit úgy lehet azonosítani, hogy a fogékonyság, az érzelmi melegség inkább a 
társas kompetenciákat és a pszichoszociális működést befolyásolja, míg az elvárások, a visel-
kedés kontrollja inkább az instrumentális képességekre (például az eligazodás képessége, a 
problémahelyzetek kezelése vagy az iskolai megfelelés), és a viselkedésszabályozásra (in-
dulatkezelés, deviancia) hat. 

E két fő dimenzió mellett egy harmadik tényező is szerepet játszik, ezt pszichológiai 
kontrollnak lehetne hívni (Darling 1999). Ez egyrészt a gyerek szükségleteinek, sajátos-
ságainak méltányolását jelenti, másrészt olyan manipulatív technikákat takar, amivel a 
szülő a gyerek érzelmeit és énjét (a „lelkét”) célozza meg és használja céljai elérése érde-
kében, oly módon, hogy megvonja tőle a szeretetét, bűntudatot vált ki benne vagy meg-
szégyeníti. Az erős pszichológiai kontroll érzelmi függőséget tart fenn, ez az énfejlődésre 
nézve a függő, kapcsolódó én kialakulását valószínűsíti. Ezzel szemben a pszichológiai 
kontroll kismértékű használata az autonómiát támogatja, a független én fejlődését. Ez 
a nevelési elem tehát leginkább az autonóm személyiségfejlődést befolyásolja, és az ön-
értékelésre, énhatékonyságra, kompetenciaérzésre hat.

A pszichológiai kontroll szempontja egyébként a különböző kultúrák és társadalmi 
csoportok eltérő nevelési eljárásainak értelmezésében is jól használható. Ezért egyes ku-
tatók javasolják, hogy önálló dimenzióként vegyék figyelembe, és a négy típus helyett in-
kább a három dimenzió kilencféle kombinációjával írják le a nevelési stílusokat (Dome-
nech Rodrígez – Donovick – Crowley 2009). Ezzel a felosztással differenciáltabb képet 
lehet kapni a nevelésről, és pontosabban meg lehet ragadni a kulturális és szubkulturális 
eljárások közti különbséget. Például a védelmezőnek elnevezett stílusú szülő magas értéket 
mutat az érzelmi melegség és az elvárások dimenzióján, de alacsonyat az autonómia tá-
mogatásában, míg az affiliatív szülői-nevelői stílus esetén a kontroll dimenzióján alacsony 
az érték, de magas a másik kettőnél. 



150 n MÁ SODIK RÉSZ. A SZEMÉLYISÉG AL AKUL Á SÁNAK FOLYAMATAI

A  két erős kontrollt használó nevelési mód, a tekintélyelvű és az irányadó (autori-
ter és autoritatív) között is nagy különbség van ebben a dimenzióban. Közös ugyanis 
bennük, hogy mindkettő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy elvárja a gyerektől a „helyes” 
viselkedést, azt, hogy helyén kezelje a szülői szabályokat, és szót fogadjon, tehát mindket-
tőnél magas a viselkedéskontroll. De különböznek abban, hogy a tekintélyelvű számára 
a gyerek igényei irrelevánsak a nevelés során, egyszerűen elvárja tőle, hogy azonosuljon 
a szülői, közösségi elvárásokkal, értékekkel és célokkal. Feltétel nélküli követést vár el, 
kérdések és ellenkezés nélkül, célja elsősorban az engedelmes, szófogadó, alkalmazko-
dó viselkedés elérése. Az autoritatív, irányadó szülő ezzel szemben partnernek tekinti 
a gyermeket a nevelés során, nyitott arra, hogy közösen alkossanak szabályokat. Célja, 
hogy önszabályozó és felelősségteljes embert neveljen, aki asszertívan képes érvényesí-
teni akaratát, miközben kifejleszti egyéniségét. Ennek érdekében állít magas, de elérhető 
mércét a gyerek elé, miközben támogatja és figyelembe veszi őt. A viselkedés szabályo-
zásában a magyarázatok kognitív közvetítőként segítenek megérteni, mi miért szükséges, 
elősegítve így a normák belsővé válását az autonómia magas szintje mellett. Ez segít reális 
énképet kialakítani, és növeli a kompetenciaérzést.

Az előbbiekben áttekintett összefüggések elsősorban arra vonatkoznak, hogy az 
anyák nevelési stílusának milyen következményei vannak, mivel a kutatások döntően azt 
vizsgálták. Ki kell hangsúlyozni ezért, hogy ez a hatás nem determinisztikus és nem is ki-
zárólagos, sőt, nem is annyira konzisztens, mint elsőre tűnik. A legtöbb szülő nem mindig 
viszonyul azonos módon a gyerekéhez, eltérő stílust használ a különböző helyzetekben. 
Sőt más és más stílust alkalmazhat minden gyerekénél. Jelentős különbségek vannak a 
gyerekek neme szerint is. A szülői-nevelői stílus és a gyermeki viselkedés összefüggései 
nem feltétlenül jelentik azt, hogy a szülő viszonyulása lenne az egyedüli oka a gyerek vi-
selkedési sajátosságainak, különösen, hogy tipikusan nem egyetlen szülő neveli a gyere-
ket, hanem más felnőtt személyek és testvérek is a családban, melyek hatása összeadódik. 
Az apák például általában szigorúbbak és tekintélyelvűbbek, mint az anyák, és más eljá-
rásokat alkalmaznak a fegyelmezési stratégiák terén (Winsler–Madigan–Aquilino 2005). 
Ezenkívül a gyerekek nem passzív elszenvedői a nevelésnek: temperamentumuk, egyedi 
sajátosságaik, reakcióik maguk is befolyásolják azt a módot, ahogy a szülők viszonyulnak 
hozzájuk. Az amúgy is simulékony és nyugodt gyerek valószínűleg kevesebb korlátozást 
és büntetést fog kapni, mint a túlmozgásos, nehezen megnyugtatható testvére. Ugyanazt 
a konkrét viselkedést szigorúbban büntetik vagy éppen megengedőbben viszonyulnak 
hozzá annak megfelelően, hogy általában milyen a gyerek aktivitási szintje, hajlamos-e 
máskor is arra viselkedésre. A  szülők érzékenysége, elfogultságai, nevelési céljai mind 
interakcióban alakítják a nevelői attitűdjüket és reakcióikat. Például az a gyerek, akinek 
olyan tulajdonsága van, amit a szülő valamilyen okból nehezen tolerál, esetleg kevesebb 
melegséget és több elutasítást fog kapni. Vagy előfordulhat, hogy az anya számára a fiú-
gyermek „rontópálsága” elfogadható csintalanság, de a leánygyermek kényeskedése bün-
tetendő hiszti. De a testvérek egymáshoz való viszonyítása is befolyásolja nevelésüket 
(„bezzeg a testvéred…”).
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A felnőtt szigorúságának mértéke és szeretetének kifejezése tehát egyaránt függvénye 
és következménye a gyerekkel kapcsolatos általános pozitív vagy negatív attitűdjének, 
valamint más helyzeti értékelésnek is.

Összegezve a fentieket, megállapítható, hogy a túl sok vagy túl kevés tiltás egyaránt 
problémákat okozhat a személyiségfejlődésben, az autonómia és az önkontroll alakulásá-
ban. Ezenkívül a nevelés szempontjából az érzelmi odafigyelés jelentősége óriási, ennek 
hiánya okozza a legtöbb fejődési hátrányt. A legnegatívabb következményekkel az elha-
nyagoló nevelés jár, tehát ha a szülő kevés érzelmi melegséget ad, és a viselkedés szabályo-
zását sem végzi el, ugyanakkor negatívan használja a pszichológiai kontrollt. 

A  legnagyobb és legegyértelműbb pozitív hatása az irányadó nevelésnek van. Szám-
talan kutatás igazolja, hogy minden életkorban, a kisgyerekkortól a felnőttkorig előnyt 
élveznek azok, akiket ilyen módon neveltek, különösen a pszichoszociális képességek és 
a problémahelyzetek kezelése terén. Az így nevelt ember egyszerre autonóm és szabály-
követő, felelős és jól eligazodik a világ dolgaiban, és ez segíti őt a jó társas pozíciók elnye-
résében éppúgy, mint az élethelyzetek sikeres kezelésében.

Ugyanakkor az is bizonyított, hogy a különböző kultúrákban a nevelés különböző ha-
tású, mivel a helyi társadalmi-kulturális normák függvénye is, tehát igazodik az adott kultúra 
szocializációs céljaihoz. A szülők nevelésének következményeit tehát erősen befolyásolja 
az a háttér, amibe a nevelési eljárások illeszkednek.

A tekintélyelvű nevelési stílus például az individualista társadalmak fehér, középosz-
tálybeli fiataljainál hátrányos következményekhez vezet, mivel a szülői hatalom gyakor-
lása nincs összhangban azzal a kulturális céllal, hogy a gyerek autonóm énje fejlődjön. 
Ugyanakkor a társadalmi-kulturális környezettel összhangban levő tekintélyelvűség ese-
tén nem mutatkoznak ezek a hátrányok (Raj–Raval 2012). Azokban a jellemzően falusi, 
mezőgazdasági társadalmakban, ahol együtt kell működni a mindennapi feladatokban 
(termelés, fogyasztás, gyereknevelés), nagy a nemzedékek egymásrautaltsága, fontos a 
családcsoporthoz való hűség, a lojalitás, ott nagy a tekintélyszemélyek és az idősek tisz-
telete, és elvárás a személyes igények háttérbe szorítása. A közösségi értékek érdekében 
erős a kontroll, és a nevelés során a függést és az engedelmességet hangsúlyozzák (Kağıt-
çıbaşı 2003).

A  tekintélyelvű nevelés tehát kívánatos és szükségszerű ott, ahol az alkalmazkodás 
létszükséglet, a közösség szempontjából vagy más okokból kiemelkedően fontos. Így va-
lószínűbb a vallásosságot nagyra értékelő családokban, mivel ez elősegíti az alázatosságot 
(Raj–Raval 2012), és jellemzőbb ott, ahol a szülők munkája kötött, nagy fegyelmet igé-
nyel. Kutatások igazolják (például Kohn 1977), hogy az iskolázatlan, alacsony jövedelmű 
munkás szülők, akik erős felügyelet alatt állnak, akiktől munkáltatóik azt várják el, hogy 
tartsák be a szabályokat, a konformitást és az engedelmességet hangsúlyozzák a gyerekük 
nevelése során. Azok viszont, akiknek a munkája kevésbé kötött, nagyfokú szabadságot 
élveznek, vagy az innovatív készségeikre van szükség, sokkal több lehetőséget adnak gye-
rekeiknek a saját vágyaik és elhatározásuk megvalósításához, és támogatják a kreativitá-
suk kibontakozását.
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A nevelés tehát attól is függ, hogy a gyereknek milyen jövőt képzelnek el, hogy milyen 
elképzeléseik vannak arról, hogyan lehet sikereket elérni, és hogy ehhez milyen személyi-
ségvonásokat kell támogatni. Ha egy nevelési eljárás elfogadott és általános gyakorlat egy 
adott közegben, azt tartják a normális viselkedésnek, akkor hatékony, és nem jár káros 
következményekkel. Ha viszont érzékelhetően nem normatív, akkor hatástalan, elutasítja 
a gyerek. 

Ezért is megfontolandó, hogy a pedagógus hogyan használja a tekintélyelvű eljáráso-
kat egy olyan közegben, ahol ezt a tágabb szociokulturális környezet nem támogatja, és 
ahol a boldogulás útja sokkal inkább az autonómiával rendelkező fiatalnak kedvez.

Erkölcsi fejlődés 

A szocializáció során a gyerek szabályokat, normákat és szerepeket is elsajátít, és kialakul 
morális értékrendje. Ez hosszú folyamat, amely együtt alakul a gyerek kognitív, társas, 
érzelmi fejlődésével, a viselkedésszabályozás képességének növekedésével, személyisé-
gének formálódásával. A kisgyerek igényei és környezetének elvárásai kezdetben egyálta-
lán nincsenek összhangban. Nem könnyű elhitetni az éppen járni tanuló és a világot fel-
fedezni vágyó gyerekkel, hogy nem teszi jól, amikor a konyhaszekrényben talált rizses-
zacskót kihasítva a kőről felpattanó zuhatagban gyönyörködik. Az eső utáni pocsolyában 
boldogan tapicskoló kétéves nem látja be, miért kellene vigyáznia holmijára, csak azt ér-
zékeli, hogy örömétől megfosztják, sőt a nadrágra száradt sárdarabok kapargatását sem 
fogadják hasonló érdeklődéssel, mint ő. Az iskolapadban labdáról ábrándozó kisdiákkal 
nehéz megértetni, hogy jól felfogott érdeke, hogy a mehetnékje ellenére inkább azzal fog-
lalkozzék, hogy milyen virágzata van a paprikának, és hogy a szarvasmarha mivel táplál-
kozik. Az ösztönök és késztetések gátlása, a vágyak uralása elengedhetetlen ahhoz, hogy 
a gyerek környezete elvárásainak megfelelően viselkedjen. Ugyanakkor arra is szükség 
van, hogy felfogja, mit várnak el tőle, megértse a szabályokat, kialakuljon az igazságról, a 
jóról és a rosszról való gondolkodása. Az erkölcsi viselkedés és az erkölcsi tudat tehát két 
külön komponense a morális fejlődésnek. Azok a fiatalok, akik szombat este betörnek a 
sarki közértbe, nyilvánvalóan tisztában vannak tettük törvénybe ütköző voltával. Megér-
tik, tudják, hogy nem helyes a viselkedésük, de vágyaiknak nem tudnak és nem akarnak 
megálljt parancsolni, mégis megteszik. Ez jelzi, hogy az erkölcsi viselkedés és az erkölcsi 
tudat között nincs feltétlenül szoros kapcsolat. Az erkölcsi viselkedés a csábításnak való 
ellenállással, illetve az elcsábulás utáni bűntudattal függ össze. Így fejlődik ki az önkont-
roll és a lelkiismeret. Ennek alakulása az énfejlődéssel van szoros kapcsolatban (lásd 4. fe-
jezet). Ebben a folyamatban az azonosulás mechanizmusának van kiemelt szerepe. A szü-
lői bánásmód jelentősen befolyásolja az autonómiát, az érettséget, általában a normák-
hoz való viszonyulást.

Az erkölcsi tudat az értelmi fejlődés függvénye. A kognitív képességek alakulásával a 
gyerek egyre inkább felfogja a szabályok értelmét és jelentését, azt, hogy a normák be-
tartása a társas együttlét elengedhetetlen feltétele. Egyre határozottabb elképzelése lesz 
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arról, hogy a vétségek mértéke helyzetfüggő, illetve hogy a vétségek büntetése nem fel-
tétlenül igazságos. Kisiskoláskorban már jól tud alkalmazkodni az elvárásokhoz, és meg 
is akar felelni nekik, mivel belátja a szabályok fontosságát, és már képes arra is, hogy en-
nek megfelelően viselkedjék. Már pontosan felméri, ha a tanár igazságtalanul osztályoz, 
méltatlankodik, ha valamelyik osztálytársa csalással jut előnyökhöz. Szigorúan bírálja a 
szabályszegőket. Az életkor előrehaladtával, az elvont gondolkodás képességének kiala-
kulásával pedig már arra is képes lesz, hogy ezekről a kérdésekről elmélkedjen.

A  pszichológiában az erkölcsi tudat fejlődésével foglalkozó két legismertebb elmé-
let Jean Piaget és Lawrence Kohlberg nevéhez fűződik. Mindkét elmélet hangsúlyozza, 
hogy a gyerek csak a kognitív fejlődés függvényében tudja megérteni a társas elvárásokat. 
Viselkedésének megítélése, de a felnőtt tanítása is ehhez kell hogy igazodjék. Amikor a 
homokozóban játszó másfél éves kisajátítja társa vödrét, viselkedése alapvetően különbö-
zik a tizenéves lopásától. A másfél éves nem érti, mit lehet és mit nem. Ha a vödör iránti 
olthatatlan vágyát legyőzi, azt kizárólag anyja vagy apja tiltó szavára teszi. A  tizenéves 
viszont már képes belátni, hogy viselkedése helytelen. Ennek fényében azt is beláthatjuk, 
hogy másképp kell tiltani és másképp kell megokolni elvárásainkat a különböző életko-
rokban. A kétévest nem serkenti óvatosságra, ha azt mondjuk neki, hogy „Vigyázz, elüthet 
egy autó!” Ebben az életkorban hatékonyabb fegyelmezés, ha egyszerűen azt mondjuk 
neki, hogy „Állj!”, miközben látja aggódó tekintetünket.

Piaget elmélete az erkölcsi fejlődésről és a szabálytudat kialakulásáról  Piaget elméle-
ti megállapításaihoz háromféle módszert alkalmazott (Piaget 1932, idézi Ranschburg 
1984). Ezekkel a gyermekeknek a vétségek nagyságáról, az igazságosságról és a szabá-
lyokról alkotott véleményét vizsgálta. Az erkölcsi fejlődésben két szakaszt különített el: 
a heteronóm és az autonóm erkölcs szakaszát. Az elsőben a külső visszajelzések, büntetés 
és jutalmazás játszik meghatározó szerepet, a másodikban a szabályok elsajátítása és az 
önálló döntéshozatal jellemző a gondolkodásmódra (lásd 5.2. táblázat).

  A vétségről való döntéseket olyan történetpárokkal vizsgálta, amelyekben valamilyen 
szabály megszegéséről volt szó.

„Jancsika apja tollával játszott, és véletlenül egy kis tintafolt került az asztalra.” „Pisti-
ke segíteni akart az apjának azzal, hogy megtölti tintával a tollát, de véletlenül egy 
nagy foltot ejtett a terítőn”. Melyik gyerek követte el a nagyobb vétket? 

A fentiekből kiderül, hogy a heteronóm erkölcs szakaszában a gyerekek az okozott kár 
nagysága alapján Pistikét tartják bűnösebbnek, a jó szándékot nem mérlegelik. A kisgye-
rek szerint tehát nagyobb hazugság, ha azt mondja otthon, hogy látott egy elefánt nagy-
ságú kutyát, mint ha azt mondja, hogy jó jegyet kapott az iskolában, pedig nem igaz. Ek-
kor még nem tesz különbséget szándékos hazugság és füllentés vagy tévedés között. 
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  Az igazságosságról alkotott fogalmakat úgy vizsgálta, hogy filmet vetített a gyerekeknek: 

Egy kisfiú egyedül van otthon a csecsemő kistestvérével. Megeteti, kitakarítja a la-
kást, majd hazajön az édesanya, és minden látható ok nélkül megbünteti. 

A kicsik úgy ítélték meg, hogy a fiú helytelenül viselkedett, ezért kapta a büntetést, annak 
ellenére, hogy ennek jelét nem tapasztalták. Ha büntetés van, akkor bűnnek is kell lennie. 
Mivel még következményetikát vallanak, a nagyobb mértékben büntetett gyerek bűnö-
sebb szerintük. (Ezért is kell figyelnie a szülőnek arra, hogy ne dimenzionálja túl a gyerek 
vétkeit: az eltört csésze csak néhány forint, de a túlzó büntetés felnagyítja a gyerek számá-
ra a vétkét. A  gyerek magáról alkotott negatív képe hosszú távú károkat okozhat!) Az 
óvodáskorú gyerekek mágikusan gondolkodnak, még úgy gondolják, hogy a világ tárgyai, 
jelenségei is büntetőerővel rendelkeznek (azért tört el a kisautóm, mert rossz voltam). 
A mindennapi életben persze a kérdés sokkal gyakorlatiasabb módon vetődik fel. Napi 
konfliktusforrás a testvérek között, hogy kinek jut több cseresznye a tálból, hogy egyfor-
mán kapnak-e a csokiból, még akkor is, ha az egyik nem szereti. Ez a disztributív igazsá-
gosság elve, vagyis az az elképzelés, hogy a törvény funkciója az egyenlő elosztásról gon-
doskodni. De mivel 10 éves korig a szándékokat, motivációkat még alig veszik figyelem-
be, ezért ez egyenlő számukra az egalizmussal. A kisgyerek nem bírja elviselni, ha valaki 
ugyanazért a viselkedésért más büntetést vagy jutalmat kap, mint ő. 10–11 év felett – ha 
egyáltalán jelentkezik – az egyenlő elosztás árnyaltabb formáját vallja a gyerek. Ekkor 
már szándékokat, érzelmeket, szociális viszonyokat is figyelembe vesz. 

  A  szabályok értelmezése. Piaget harmadik módszerének alapja a gyerekek szabályjá-
tékának a megfigyelése. Ez alapján a szabályok értelmezésének következő állomásait 
azonosította. Az óvodáskor előtt a gyerekek a szabályok kényszerítő erejét még nem 
értik meg, gyakran és önkényesen váltogatják azokat. 3–4 éves kortól már az időseb-
bekkel tartanak, igyekeznek betartani az általuk használt szabályokat, de ezek lénye-
gét még nem értik. Egocentrikusan alkalmazzák, bár fel sem merül bennük ezek meg-
kérdőjelezhetősége – vágyaiknak nem tudnak még gátat szabni. (Nagyobb gyerekek 
réme, ha kicsikkel társasjátékot játszanak. Mindig csalnak.) 5–7 éves kortól változás 
figyelhető meg: a szabályokat az idősebb társak, illetve a felnőttek által alkotott „szent-
írás”-szerű kötelezettségként fogadják el. Ezeket kinyilatkoztatás jellegűnek tartják, 
tehát jogosságuk számukra vitathatatlan, szó szerinti követésük szükséges. A szabá-
lyok megszegéséért büntetés jár (akár természeti csapások formájában is). Meg kell 
jegyezni, hogy még az óvodás is különbséget tud tenni szabály és szabály között. Ha 
úgy tesszük fel a kérdést, hogy melyik viselkedés lenne akkor is rossz, ha szabályok 
nem tiltanák, akkor a lopás és a rágózás között nem tesznek egyenlőséget. 10–11 éves 
kortól a gyerekek egyre kíváncsibbak arra, miért is kötelezőek a szabályok. Ekkortól 
egyre kevésbé fogadják el automatikusan a felnőttek alkotta szabályokat, s igyekeznek 
önálló szabályrendszereket létrehozni. A szabályalkotás élvezete erős: gyakran megy 
el a játékidő jó része az ezekről való egyezkedéssel (szabályok l’art pour l’art). 
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5.2. TÁBLÁZAT  Az erkölcsi fejlődés szakaszai Piaget szerint

Heteronóm erkölcsiség Autonóm erkölcsiség

A viselkedés elbírálása szélsőséges, vagy pozitív, 
vagy negatív

A viselkedés mérlegelésénél különböző szempon-
tokat vesz figyelembe

A szabályok megváltoztathatatlanok A szabályok módosíthatók 

A gyereknek engedelmeskednie kell, mert azt 
hatóságok szabták meg

A gyereknek azért kell a szabályokhoz alkalmaz-
kodnia, mert azokat közösen alakították ki

Következményetika: a bűn mértékét az okozott 
kár nagysága határozza meg 

Szándéketika: a bűn mértéke függ a szándékoktól

Azt, hogy mi a rossz, az dönti el, hogy mi tiltott és 
büntetendő 

A szabályok megállapodásokon alapulnak, és meg 
is változtathatók

Piaget úgy gondolta, hogy a gyerekek 10–11 éves koruktól, az autonóm erkölcs szakaszában 
képesek csak a szabályok fontosságát felfogni, kötelező érvényüket megérteni. Ezen életkor 
után ismerik fel a konvenciók megváltoztathatóságát; ennek következtében megértik a viszo-
nosság és a kooperáció szükségességét. Már belátják, hogy a büntetés emberi döntések ered-
ménye. 11 éves kor után képesek a morális vétket aszerint mérlegelni, hogy mi volt az elkövető 
szándéka. Korábban úgy gondolkodtak a bűn mértékéről, hogy csupán az okozott kár nagysá-
gát vették figyelembe, és a látható, kézzelfogható szempontok alapján ítélték a cselekvőt bű-
nösnek (ezért néha ezt a szakaszt erkölcsi realizmusnak nevezi Piaget). A 10–11 éves kort 
megelőző szakaszt heteronóm erkölcsnek nevezi (heteros = más, nomos = törvény). Az elneve-
zéssel arra utal, hogy ez a külső szabályozás szakasza, nem belső mérce alapján dönt a gyerek. 

A morális fejlődés életkori változása összefüggésben van a formális gondolkodás ki-
alakulásával (lásd 14. fejezet).

Kohlberg elmélete az erkölcsi fejlődésről  Kohlberg az erkölcsi fejlődést nem tekinti 
egységes folyamatnak (Kohlberg 1964, idézi Ranschburg 1984). A fejlődést ő is egymás-
ra épülő szakaszokban írja le, de arra hívja fel a figyelmet, hogy az erkölcsi döntést igény-
lő helyzetekben az emberek nem járnak el következetesen, hanem viselkedésük különbö-
ző erkölcsi szintet mutat a helyzet függvényében. Egy jó tanuló például nem csalna egy 
jobb jegyért, de lehet, hogy egy jobb sportteljesítményért igen. 

Kohlberg az erkölcsi gondolkodás fejlődését kiterjesztette a serdülő- és a felnőttkor-
ra is. Erkölcsi történeteket adott a gyerekeknek és a felnőtteknek, dilemmahelyzeteket, 
mondván, hogy az életben sem nagyon fordulnak elő tiszta, igennel és nemmel megvála-
szolható helyzetek. Univerzális témákat vizsgált, mint élet, lelkiismeret, tekintély, bünte-
tés, törvény, szerződés.

Egy asszony rákban szenvedett. Egyetlenegy gyógyszer volt, amelyet nemrég talált 
föl egy kutató ugyanabban a városban, ahol éltek. A gyógyszerész tízszer annyit kért, 
mint amibe neki az előállítása került. Heinz, a férj megpróbálta megszerezni a pénzt, 
de csak a felét sikerült. A patikus nem adott fizetési haladékot. A férfi végső kétségbe-
esésében ellopta a szert. Helyesen tette-e?
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Kohlberg szerint az erkölcs a heteronóm, prekonvencionális szakasztól a konvencionáli-
son át az önállóbb és belső meggyőződésen alapuló ítéletalkotás felé halad. A döntések 
indoklása alapján az erkölcsi fejlődés három szintjét, ezeken belül két-két alszakaszt kü-
lönböztetett meg. Összesen tehát hat különböző szakaszt különít el. 

I. Prekonvencionális szint 
A gyerek még nem érti meg a társadalmi konvenciókat és szabályokat. Szemléletmódja 
hedonisztikus, cselekedeteit azok kellemes vagy kellemetlen következményei alapján íté-
li meg. 

1. szakasz: büntetésorientáció (a szabályok követése a büntetés elkerülése érde-
kében).

2. szakasz: jutalomorientáció (alkalmazkodás a jutalom és mások jóindulatának el-
nyerése érdekében). 

II. Konvencionális szint
A gyerek azért alkalmazkodik, mivel saját magát a társadalom részének tekinti. Legfonto-
sabb törekvése, hogy megfeleljen a család, a felnőttek igényeinek. A cselekedeteket már 
más emberek véleményének tükrében értékeli. Ez a szakasz jellemző általában a formális 
gondolkodás kialakulásáig. 

3. szakasz: jógyerek-orientáció (alkalmazkodás mások helytelenítésének elkerülése 
érdekében). 

4. szakasz: tekintélyorientáció (a törvények és a társas szabályok betartását a tekinté-
lyeknek és az elvárásaiknak való megfelelés, a kötelességteljesítés irányítja). 

III. Posztkonvencionális szint
Az önmagunk által elismert (interiorizált) erkölcsi elvek szintje, már független az autori-
tástól. Általában csak húszéves kor után s csak nagyon kevés felnőttre jellemző. A morális 
elveket, melyekre a társadalom épül, ezek az emberek meg is értik. Ehhez kell az absztrakt 
gondolkodás képessége.

5. szakasz: társadalmiszerződés-orientáció. (Az általánosan elfogadott, a köz jóléte 
szempontjából lényeges elvek által vezérelt cselekvés. A kötelesség kölcsönös jelle-
gű. A többség jogait, akaratát hangsúlyozzák. Az önbecsülés függ a társak tisztele-
tének megőrzésétől. A szabályoknak közös megegyezésen kell alapulniuk, az egyé-
ni jogokat védeni kell.)

6. szakasz: egyetemes etikai elvek iránti orientáció. (Saját választású etikai elvek, mint 
pl. igazságosság, méltóság, egyenlőség alapján vezérelt cselekvés. Az önbecsülés az 
önítélettől függ.)

A Kohlberg által leírt első négy szakasz megegyezik Piaget erkölcsi realizmusával. A gye-
rekek a szabályokat külső eredetűnek tartják, úgy vélik, a törvény betűje szent, nem a 
körülményektől és a szándékoktól függ. A  későbbiekben viszont a szabályokat közös 
megegyezés eredményeinek gondolják.
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Piaget és Kohlberg elméletének alapvető kiindulópontja azonos, az erkölcsi és az ér-
telmi fejlődést párhuzamos folyamatnak tekintik. Különböznek azonban abban, hogy 
Piaget szerint az erkölcsi gondolkodás a gyermek érésével párhuzamosan, egymásra épü-
lő szakaszokban fejlődik: életkorfüggő, melyik állomásra jut el. Kohlberg is elismeri a 
fejlődést ezen a téren, viszont kiemeli, hogy a viselkedéssel kapcsolatban hozott erkölcsi 
ítéletek és döntések helyzetfüggők. Az emberek a különböző helyzetekben különböző-
képp viselkednek: például lehet valaki a 6. szakaszban, amikor az élet nagy kérdéseiről 
gondolkodik, és ez alapján dönt, de az iskolában dolgozatíráskor az 1. szakasz szerint 
puskázik, ha a tanár kimegy a teremből.

 n A CSALÁDI RENDSZER ÉS MŰKÖDÉSE

Egy család minden szereplőjének viselkedése hat a többiekére, s az idők során a tartós 
kölcsönhatások nyomán közös szabályokat, kommunikációs mintázatokat alakítanak ki. 
Ez az egymáshoz viszonyulás, a személyes kapcsolatok jellemzői, az együttélés közösen 
kimunkált módjai rendszerként működő egységet alkotnak, aminek működési sajátossá-
gai egyediek. A rendszerműködést befolyásolja a család nagysága, szerkezete, azok a sze-
repek, melyeket a családon belül betöltenek a tagok, az egyes viselkedések egyensúlyt 
fenntartó funkciói. A tartós együttélés során kialakuló mintázat kihat a családtagok ön-
állóságára, érzelmi viszonyaira, megszabja cselekvési lehetőségeiket, alkalmazkodóké-
pességüket, meghatározza a saját magukról és a személyes kapcsolatokról kialakított ké-
püket. Végső soron ez a rendszerműködés sajátosan határozza meg a gyerek fejlődését, 
zavarai pedig fejlődési elakadásokat okozhatnak.

A hagyományos ok-okozati összefüggéseket kereső szemléletmód sokféle felismerés-
sel járul hozzá az emberi viselkedés megértéséhez, azonban jó néhány kérdésre nem tud 
választ adni. Miért hoz haza az egyébként jó képességű elsős mindennap fekete pontokat 
az iskolából, ha szülei akár este 8-ig is tanulásra fogják? Hogyan fordulhat elő, hogy a jól 
nevelt, illedelmes gyerekek az egyik nagyinál szinte szétszedik a lakást? Miért beteg olyan 
gyakran a család egyik tagja, ha az orvosok nem találnak erre semmi magyarázatot? Az 
ilyen jelenségek megértéséhez nagy segítségünkre szolgál, ha az egyes viselkedéseket és 
jelenségeket mint tranzakciók sorozatát szemléljük, ha észrevesszük a családtagok egy-
máshoz való viszonyának jellegzetességeit, a hibás működést fenntartó kommunikációt.

A rendszerműködés jellemzői

A család jól vagy kevésbé jól működő önszabályozó rendszer. A családtagok mindegyiké-
nek cselekedetei hatással vannak a többi tagra: az anya dühe mindenkiben sajátos érzel-
meket gerjeszt, és sajátos viselkedési reakciókat vált ki belőlük. A családi rendszer tagjai 
elkerülhetetlenül és kölcsönösen befolyásolják egymást, így mindegyik tag viselkedése 
oka és következménye is a másik viselkedésének. Ez a cirkuláris (körkörös) okság elve. Ez 
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az elv segít bizonyos tartós problémák fennállásának megértésében azáltal, hogy nem 
„bűnösöket” keres. Azt hangsúlyozza, hogy nem egyik vagy másik fél az okozója valamely 
helyzetnek, hanem a felek viszonya. A lineáris, ok-okozati összefüggéseket kereső szemlé-
let helyett, amely olyan kérdéseket tesz fel, hogy „Ki a hibás?”, „Ki tehet róla?”, inkább az 
olyan kérdéseket tartja fontosnak, hogy „Mi történik?” és „Mi a funkciója ennek a visel-
kedésnek a rendszer fenntartásában?”

Mint minden rendszer, a család is a dinamikus egyensúly állapotában van. A biológiai 
rendszerekből kölcsönzött fogalommal ezt hívjuk homeosztázisnak. Az egyensúlyi álla-
pottól való eltérések (a rendszeren belüli változások csakúgy, mint a rendszert kívülről 
érő hatások) beindítják a helyreállítási törekvést, a korrekciót. A hiba által vezérelt vissza-
csatolás elvén működik a szervezetünk rendszere is: egy jó füstölt húsos bableves után a 
központi idegrendszer jelez, hogy nagyobb a sókoncentráció a kelleténél, több folyadékra 
van szükség. Mivel szomjasak vagyunk, többet iszunk, így vissza tudjuk állítani az egyen-
súlyi állapotot. Ez a negatív visszacsatolás a hétköznapi életben legtöbbször hatékonyan 
tud működni. A gyerekekre rászól az apa, hogy ne a konyhában fogócskázzanak, és ki-
mennek az udvarra. Átkopogunk a szomszédnak, hogy túl hangosan hallgatja a rádió-
ját, és ő lehalkítja. A diákok megkérik a tanárt, hogy dolgozat előtt még egy kicsit hadd 
gyakoroljanak, és a tanár még egy órát rászán erre a témára a jobb megértés érdekében.

Néha azonban ez a megoldás mintha csődöt mondana. A  gyerekek csak azért is a 
konyhában bosszantják apjukat, a szomszéd még erősebbre veszi a hangot, a tanár pe-
dig nem veszi figyelembe a diákok kérését, és a röpdolgozat helyett nagydolgozatot írat. 
És minél jobban kiabál az apa, veszekedünk a szomszéddal vagy méltatlankodnak a gye-
rekek, annál messzebb kerülnek a vágyott nyugalomtól, hiszen annál inkább a kívánt 
viselkedés ellenkezőjét váltják ki a másikból. A megoldási kísérlet magát a hibát erősíti 
fel. Olyan ez, mint amikor elromlik a fűtőrendszer termosztátja: a kívánt hőmérséklet 
csökkenésére mint eltérésre reagálva a rendszer levegőt fúj – de mivel nem működik a 
fűtés, minden próbálkozás csak a fennálló problémát fogja erősíteni, vagyis még hide-
gebb lesz. Ha például egy asszony úgy érzi, nem bízhat eléggé a férjében, és kontrollálni 
akarja minden lépését, a férj valószínűleg úgy reagál, hogy növelni akarja a szabadságát, 
lazítani szeretne a gyeplőn. A feleség a férj bezárkózására és elutasítására még nagyobb 
féltékenységgel reagál, mígnem kapcsolatukon eluralkodik ez a működésmód, és a rend-
szer stabilitása felborul (Herman–Berlin 1997). Ez tulajdonképpen rossz önerősítő kör, 
ahol a megoldási kísérlet maga gerjeszti a problémát. Ugyanez a jelenség rajzolódik ki 
akkor is, amikor a tanár a „lógós” diákot fenyegetéssel és büntetéssel akarja móresre taní-
tani. A diák nem ír leckét, a tanár beírja az elégtelent. A diák másnap sem ír leckét, sőt az 
órán sem figyel, a tanár az elégtelen mellé intőt is ad. A helyzet lassan eszkalálódik, már 
az sem segít, ha az igazgató elé viszi a gyereket, mert nem hajlandó együttműködni. Ha a 
rossz megoldást egyre nagyobb mértékben alkalmazzák, a szenvedés intenzitása és a baj 
mértéke csak növekszik.

A felvázolt problémák jól jelzik a rendszerműködés sajátosságát és a rendszerszemlé-
let egyik fontos felismerését: a nem hatékony megoldás erőltetése, az „ugyanabból még 
többet” elv alkalmazása nem hoz változást. Ilyenkor a rendszer működését és szabályozá-
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sát nem érintő befolyásolási kísérletek csak elsőfokú változást eredményeznek. A rendszer 
stabilitásának visszanyeréséhez a megoldási módot kell megváltoztatni, ki kell lépni a fenn-
álló működésmódból. Ezt hívják másodfokú változásnak (Watzlawick–Weakland–Fisch 
1990). A másodfokú változás a „változtatás változása”, logikai ugrás jellege van. A rendszer 
egészét érinti (ha rémálmunk van, hiába próbálunk az álomban magában menekülni: csak 
az vethet véget a szorongásunknak, ha felébredünk). Ha tehát az egyre nagyobb szemben-
állás és az egyre hangosabb veszekedés nem vezet célra, akkor a változás érdekében le kell 
cserélni mint „megoldási módot”, bármi más, nem harc jellegű megoldásra.

Mint minden rendszernél, a családban is fontos kérdés, hogyan lehet megőrizni a 
folyamatosan változó külső és belső körülmények ellenére a stabilitást, a kontinuitást. 
Az egyensúly fenntartásához alkalmazkodni kell, alakulni, változni úgy, hogy közben 
minden tag és a család egésze is megőrizze önazonosságát. A harmonikus működés fel-
tétele az állandóság és a változás együttes jelenléte és egyensúlya. A változást provokáló 
helyzetek egy része a normális életútból és fejlődésből adódik, előre látható (normatív 
élethelyzet), más részének viszont nem törvényszerű az előfordulása, vagy váratlan idő-
pontban köszönt be (paranormatív élethelyzet). Ez utóbbira példa a lakhelyváltás, egy új 
szerelem, az életkörülmények hirtelen változása, haláleset stb. Ilyen krízishelyzet a tartós 
munkanélküliség vagy egy hosszan tartó családi betegség, a válás és az újraházasodás is.

A család rendszerszemléletű megközelítése, bár nagyon elméletinek tűnhet, nem any-
nyira tudományos jelentőségű, hanem gyakorlati; nem véletlen, hogy használata a terá-
piás munkában terjedt el. A pszichológusok felismerték, hogy az egyén problémái, tüne-
tei gyakran nem szüntethetők meg hagyományos terápiás módokon, vagy ha mégis, egy 
másik családtagnál jelentkeznek bajok (pl. tartós ingerültség, betegség), aminek hatására 
a páciens állapota újból rosszabbodni kezd. Az egyén problémája, tünete függ az aktuá-
lis környezettől, és megszüntetésének sokszor éppen az az akadálya, hogy szerepe van a 
családi egyensúly fenntartásában, valamilyen funkciót tölt be (pl. a gyerek kövérségének 
vagy tartós betegségének gondja köti össze az egyébként súlyos problémákkal küszködő 
házastársakat). 

Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy a rendszerműködésből fakadóan milyen lénye-
gesebb zavarok keletkezhetnek. A  rendszer jellemzése szempontjából három dimenzi-
ót emelünk ki: a struktúrát, a szabályokat és a kommunikációt (Herman–Berlin 1997). 

A családi struktúra  A családi rendszer – mint más rendszerek is – alrendszerekből áll. 
Ezeket a rendszerben betöltött funkcióik alapján különböztetjük meg. A sztenderd, nyu-
gati típusú, ún. nukleáris család alrendszerei hagyományosan: a házastársi, a szülői, a 
gyermeki és sok esetben a nagyszülői alrendszer. Család azonban a gyermektelen házas-
pár is, és a gyerekét egyedül nevelő szülő is, ilyenkor az alrendszerek módosulnak. Külö-
nösen bonyolódhat a családi viszonyrendszer többszörös válás után (pl. a volt feleség 
első házasságából származó gyerek szoros kapcsolatban van a közös gyerekkel, és együtt 
utálják a férj későbbi házasságából származó gyereket). 

A házastársi alrendszer a férj és a feleség párosa, kettejük párkapcsolata, viszonya jel-
lemzi. Ez a férfi és a nő kapcsolatának egy lehetséges mintáját adja a gyerekek számára, 
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és megmutatja, hogyan lehet boldogulni egy szimmetrikus kapcsolatban. A szülői alrend-
szernek ugyanazok a személyek a tagjai, de szülői szerepük révén tartoznak ide. Funkció-
ja, hogy ellássa, gondozza a gyerekeket, és irányítsa, szabályozza viselkedésüket. A szülői 
alrendszer a gyerek számára a gondozás és szabályközvetítés modelljeit nyújtja, ugyan-
akkor azt is megtanulja ebben az aszimmetrikus kapcsolatban, hogy mit kell tennie, ha el 
akar érni valamit, hogy szükségleteit hogyan fejezheti ki, hogyan birkózhat meg a nehéz-
ségekkel és a feszültségekkel. A gyermeki alrendszer állhat egy gyerekből is, de többnyire 
a testvéreket jelenti. Ez az első kortárscsoport, ahol mindazt megtapasztalhatja a gyerek, 
ami az ilyen kapcsolatokban jelentős lehet, a javakért folytatott versengéstől az érzelmi 
biztonságig, a szereppróbálgatástól a személyes tulajdonságok kibontakoztatásáig. A test-
véreknek a személyiség alakulásában és az identitásépítésben is nagy szerepük van, hiszen 
„a másikhoz képest” is határozzák meg magukat (Bank–Kahn 1982), gyakran az egyedi-
ség hangsúlyozása érdekében olyan tulajdonságokat fejlesztve inkább magukban, ami-
ben kiválóbbak vagy legalábbis mások lehetnek testvérükhöz képest. Több testvér esetén 
a testvérsorrendben elfoglalt helynek is van személyiségalakító hatása, a sajátos pozíció, 
a relatív viszony kihívásai miatt.

Az alrendszerek akkor működnek jól, ha mindenki a saját alrendszeréhez tartozik, 
vagyis annak megfelelő funkciót tölt be. Ez az egészséges fejlődés és a családi harmónia 
feltétele. Időszakosan természetesen előfordul, hogy a nagyobb gyerekre bízzák kisebb 
testvért vagy a szülő megbeszéli gondjait valamelyik gyerekével. Azonban – legalábbis a 
nyugati kultúrákban – annak súlyos következményei lehetnek, ha a nagy gyerek állandó 
feladata ellátni a kicsiket. Emiatt nem tud eleget együtt lenni a kortársaival, nincs módja 
gyakorolni társas szerepeit, megtalálni a közösségben a pozícióját, felelőssége koravénné 
teheti. Hasonlóan, ha a szülő a gyermekét bevonja a szülői alrendszerbe, vagy pláne a 
házastársi alrendszerbe, partnereként kezeli, a saját szükségleteit előtérbe helyezve a gye-
rekével szemben, olyan mentális és érzelmi terheket ró rá, amelyekre még nem érett. Ez 
a serdülőkorba érve az önállósodás gátja lehet, a gyerek saját identitása kialakításának 
kerékkötője.

Az alrendszerek működési zavarát jelezheti a gyerek magatartási problémája vagy be-
tegsége is. A  házastársi konfliktusok, az együttműködési elégtelenség miatti feszültség 
hatására a gyerek tünethordozóvá válik, ami fokozza a stresszt, tovább gerjesztve a konf-
liktusokat. A rendszerműködés sajátossága, hogy a szülők közötti viszony javulása növeli 
a gyerek biztonságérzetét, ami a tüneteinek csökkenéséhez vezethet.

Fontos kérdés a család külső és belső határainak minősége. Sok problémát okozhat, 
ha a határvonalak túl merevek vagy túlságosan elmosódottak. A határok akkor töltik be 
funkciójukat, ha elválasztanak és összekötnek. Ha a belső határok elmosódottak, a ma-
gánélet sérül. Az ilyen összefonódott családokban mindenki mindenkiről mindent tud, 
minden közügy. Ha a gyereket kérdik, az anya válaszol helyette, a szükségletek, a gon-
dolatok, az érzések kötelezően megosztandók. A cél a családi egység mindenáron való 
fenntartása. Pozitívuma az ilyen családoknak, hogy erős védettséget adnak. Ugyanakkor 
a túlzott törődés következtében a gyerek autonómiája csorbát szenved, önállótlanná vá-
lik, a családi fészekből való kirepülése, saját családalapítása nehézségekbe ütközik. Laza 
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kapcsolatú család esetén a határvonalak túl merevek. Ebben a működésben a tagok között 
alig van kommunikáció, nagyfokú az elszigeteltség. A védőfunkció alig működik. A szülő 
nem elérhető mint támasz, nem tudja, mit csinál a gyereke, nem veszi észre problémáit, 
nem segít a bajain, akkor sem reagál, ha kellene. A gyerek hamar kilökődik a családból, 
vagy rátanulhat arra, hogy valamilyen dologgal felhívja a figyelmet magára: betegséggel, 
deviáns viselkedéssel vagy balesettel. 

Szabályok  A családi működést szabályok irányítják. A családi szabályok az élet alap-
vető dolgaira, illetve a mindennapi életvitelre vonatkoznak, és megszabják a családta-
gok kapcsolódásának módját. A  nagyszabályok vagy alapszabályok olyan vezérelvek, 
amelyek arról szólnak, hogy mi fontos, hogy hogyan kell élni, hogyan kell jól élni, mi-
lyen a jó szülő, milyen a jó gyerek, milyen a jó család, milyen a jó ember. A kisszabályok 
az élet apró-cseprő dolgaira vonatkoznak, és a mindennapok stabilitását szolgálják. 
A  kisszabályokban tükröződnek a nagyszabályok. A  mögött a kisszabály mögött pél-
dául, hogy ki mosogat, többféle lehetséges elv, nagyszabály húzódhat: mi a férfi és mi a 
nő szerepe, mennyire fontos a rend, kinek mekkora tekintélye van a családban, közö-
sek-e a teendők stb.

A házasságkötéssel megkezdődik a házaspár korábbi elképzeléseinek összecsiszolása. 
A  stabilitás kulcsa, hogyan sikerül az egyeztetés. Gyakran a hétköznapi csatározások a 
kisszabályok körül folynak (be lehet-e menni cipővel a szobába; ki vásároljon; miért nem 
rak rendet a másik; otthagyható-e a piszkos edény; lehet-e a kávéscsészébe hamuzni), 
ugyanakkor a viták ismétlődése és végeláthatatlansága jelzi, hogy valójában valamilyen 
nagyszabály terén van a nézeteltérés gyökere. A szabályok érvényesítéséért folytatott küz-
delem a felek viszonyáról is szól: kinek van igaza, kinek kell engedni, el lehet-e fogadni a 
másik kívánságait, ki hogyan alkalmazkodjék.

A szabályok egy része könnyen tudatosítható („a családnak össze kell tartania, min-
den áron!” „az asszony dolga a házimunka”). Más szabályok viszont tudattalan módon 
szabják meg az interakciókat, valamilyen érzelmi szükséglet kerülőutas kielégítéseként. 
Ha például az apa nem foglalkozik a gyerekekkel, csak akkor, ha valamelyikük valami 
galibát csinál, az idők során szabállyá alakul, hogy a gyerekek provokatívan viselkednek 
az apa figyelme érdekében. Ezek tudattalan megoldások, nem szándékosak, de valahogy 
véletlenül felborul az egyik a széken hintázva, a másik a párnacsata hevében leveri a vázát 
vagy rohangászás közben legurul a lépcsőn. Akármennyire fáj is az ilyenkor kapott szidás 
vagy pofon, a mintázat megismétlődik nap, mint nap.

Kommunikáció  Az interakciók révén kialakul egy sajátos érzelmi és kommunikációs 
mintázat, amelyben minden tag aktív formálója a történéseknek, ugyanakkor igazodik is 
a szabályokhoz. A  tartós interakciók során állandósult kommunikációs jellegzetességek a 
kapcsolat szabályozásából fakadnak: az igények közlése, a másik irányítására, befolyáso-
lására tett kísérletek révén, és ahogy a stresszt kezelik, ahogy a konfliktusokat megoldják. 
Ezek a jellegzetességek tükrözik a rendszer működését, a szabályokat és a strukturális vi-
szonyokat is. 
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A  kommunikációs zavarok alapja a kapcsolatok bizonytalansága, a félelem az eluta-
sítástól, a másik fél igényeinek fel nem ismerése, a saját bajok túlzott megélése. Mindez 
tartós problémákhoz vezet, rossz önerősítő kört indukálva. 

Sok konfliktus forrása lehet például a kommunikáció tartalmi és viszonylati vonatko-
zásának keveredése. Ahogyan közlünk valamit, azzal jelezzük a másikhoz való viszonyun-
kat is: elfogadásunkat, kéréseinket, értékelésünket. A mogorván kipréselt mondat: „már 
megint szanaszét hagytad a holmijaidat!” elsősorban nem a tárgyakról informál, hanem 
az elégedetlenségről, a neheztelésről. A viszonylati és a tartalmi oldal összekeverése mu-
tatkozik meg az „egyél még egy kicsit a mama kedvéért!” „ha szeretnél, nem tennél ilyet” 
manipulatív technikájában is.

Ha a családtagok bíznak magukban és a másik szeretetében, akkor nem probléma az 
egyet nem értés közöttük. De ha kételkednek a másik feltétlen elfogadásában és szerete-
tében, akkor minden visszautasításban magát a kapcsolat elutasítást érezhetik. A nagy-
mama könnyen elkeseredhet, hogy ő már semmire sem jó, ha a süteményéből nem kér az 
unokája, egy tartalmi üzenetet tévesen viszonylatiként értelmezve. A viszonylat kölcsö-
nös pozitív megerősítése ezzel szemben fontos kapcsolaterősítő tényező.

A konfliktuskerülő technikák széles köre szolgálhat a problémákkal való szembenézés 
elkerülésére. Az elhúzódó, letehetetlen-abbahagyhatatlan munka ugyanúgy elkerülő ma-
nőver lehet, mint ha érdekes módon mindig akkor jön rá a feleségre az ellenállhatatlan 
álmosság, amikor hazaér a férje. Tevékenységek, testi tünetek, megmerevedett kapcsolati 
módok egyaránt tudattalan eszközei lehetnek a konfliktuskerülésnek. Konfliktustabunak 
nevezzük, ha a feszültség nem megengedett a felek között. Szemléletesen fejezi ki ezt a 
mondás: a szőnyeg alá söprik a problémát. Ez azért is kifejező, mert rávilágít, hogy a ne-
hézségeink nem szűnnek meg attól, ha nem nézünk szembe velük, csak éppen eltüntet-
tük a szemünk elől. A „szőnyeg alatt” felgyülemlett sok problémában előbb-utóbb „hasra 
esünk”, vagyis váratlanul és nagy intenzitással találjuk magunkat szembe velük. A családi 
rendszer védelmében elkerült konfliktusok egyébként is, más módon szereznek érvényt 
maguknak: megjelennek például betegségekben, életvezetési nehézségekben, beszűkült-
ségben, alkoholizálásban, munkamániában.

A fejlődő gyerek szempontjából a legnagyobb gondot az okozza, ha valamilyen for-
mában „használják” őt a konfliktusok során, vagy azok elkerülése érdekében. Itt megint 
hangsúlyozni kell, hogy ezek nem tudatos döntések, hanem rossz megoldásokba való be-
lesodródások. A gyerek konfliktusba való bevonásának három karakteres módja van: a 
terelőútszerep, a trianguláció, és a szülő-gyerek koalíció.

A terelőútszerep a konfliktuseltérítésnek az a módja, amikor kialakul egy olyan problé-
ma a gyereknél, ami állandó figyelmet igényel a szülők részéről, amivel mindig foglalkozni 
kell: magatartászavar, kóros kövérség vagy soványság, pszichoszomatikus betegség. A tü-
netek funkciója a család összetartása, a házastársi viszály kivédése a szülők szülőszerepbe 
való kényszerítése által („nem lenne nekünk bajunk, csak hát ez az állandó aggódás a gye-
rek miatt”). A házastársak közötti látszólagos egyetértést a gyerek gondja teszi lehetővé. 

A trianguláció arra utal, hogy kettejük konfliktusában mindkét szülő maga mellé akar-
ja állítani a gyereket, elvárja tőle, hogy neki adjon igazat, rossz néven veszi, ha jól érzi 
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magát a másikkal stb. Válás után igen gyakori a trianguláció, ami még inkább megnehezíti 
a gyerek amúgy is nehéz dolgát, hiszen mindkét szülőjének csak a másik ellenében tud 
megfelelni. Mindig résen kell lennie, mit tesz és mond, ki mellé áll.

A konfliktusok építő jellegű megoldását lehetetleníti el a koalíciózás is, amikor vala-
mely családtag szövetkezik a másik ellenében. Koalíciót alkothat bármely családtag bár-
mely másikkal szemben (anya az apa ellen, apa az anyósával szemben, testvérek testvérük 
ellen). Az ellehetetlenítő, leértékelő, kizáró stb. szövetségek, a bűnbakképzés a konstruk-
tív megoldások lehetőségét is megakadályozzák.

A  családi működés során mindenki az egyensúly fenntartásáért ügyködik, a káros 
vagy akár kóros viselkedésével is ezt a szerepet töltve be. Ha úgy tekintünk erre, mint va-
lamely cél elérése érdekében használt eszközre, amely az adott feltételek között egy jobb 
megoldás híján keletkezett, akkor ennek segítségével képesek is lehetünk megszüntetni 
is azt. A működésmódokat ugyanis módunkban áll változtatni, lecserélni valami jobbra, 
adaptívabbra.

A család életciklusa

A családi életciklus, hasonlóan az egyéni életciklushoz, az idő előrehaladtával kibontako-
zó fejlődési folyamat. Az állomásait az élet természetes rendjéből fakadó változások ad-
ják, amelyek szükségessé teszik a tagok igazodását és az egész családi rendszer módosulá-
sait. Ilyen alkalmazkodást és újrarendezést igénylő normatív krízishelyzet a házasságkö-
tés, egy új családtag születése, vagy valamelyik tag új társas szerepkörbe való belépése az 
életkorának változása révén. Ezeket az életciklusváltásokat a legtöbb társadalomban ri-
tuá lék, ceremóniák jelzik, az átmeneteket közösségi eseménnyé téve, az érintettek számá-
ra megkönnyítve a változást és az új határok kijelölését.

Az életciklus fordulópontjait általában az első gyerek életkora szerint határozzuk 
meg, bár a rendszer egészét érintő változást idéz elő a testvérek születése is, az új taggal 
bővült családban átalakítva a viszonyokat, újradefiniálva a szerepeket, a családi munka-
megosztást, az alkalmazkodás módjait stb. Mindazonáltal az életútnak ez az egyszerűsí-
tett felosztása is sok alkalmazkodási nehézségre hívja fel a figyelmet, és rávilágít egyes 
problémaforrásokra. Az egyik legismertebb Hill és Rodgers modellje, ez alapján az alábbi 
szakaszokat különítjük el (Komlósi 1989):

1. házasodás (fészekrakás),
2. család csecsemővel és kisgyerekkel,
3. család óvodáskorúval,
4. család iskoláskorúval,
5. család serdülővel,
6. család elbocsátott gyerekkel (fészekhagyás),
7. inaktív, idős házaspár.
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A családi ciklusokból adódó kihívások új megoldási módokat, másodfokú változást igé-
nyelnek. Megoldásukat nehezíti, hogy emellett egyidejűleg mindig több problémaszint 
létezik. Lehetnek aktuális konfliktusok a szűkebb és a tágabb családon belül, életvezetési 
nehézségek, akár krízishelyzet, az iskolával vagy más fontos csoporttal kapcsolatos zava-
rok, olyan külső körülmények, amelyek kihatnak a mindennapi életre stb. Ezek mind je-
lentősen csökkenthetik az alkalmazkodás hatékonyságát. Ezenkívül a családi életciklus és 
az egyéni fejlődés ciklusai kapcsolódnak, sokszor a családi ciklusváltás kihívásai egybe-
esnek az egyén új fejlődési feladataival. Az ifjú párnak például nemcsak a saját családi 
rendszerük kialakításával és a korábbi családi és baráti kapcsolatok újraszervezésének ne-
hézségeivel kell megbirkóznia, de azzal is, hogy megtalálják azt a munkát, amelyben ki-
teljesedhetnek, ki kell alakítaniuk az elköteleződés képességét, meg kell tanulniuk a saját 
felnőtt életük szerepeit stb.

Mint ahogy azt az első fejezetben láthattuk, az egyéni életutak és az életszakasz hatá-
rai megváltoznak napjainkban, és az együttélési formák sem követik ezt a hagyományos 
utat. Ez módosíthatja a családi élet periódusainak főbb jellemzőit és pszichés kihívásait, 
mindazonáltal az élethelyzetek által kiváltott megküzdési feladatokat jól mutatja a követ-
kező felosztás is.

A házasodás (fészekrakás) szakasza  A házasságkötést hosszú évekig is eltartó próbál-
gatás előzheti meg, amikor is magát a párkapcsolatot és a saját nemi szerepeit tanulja az 
egyén, miközben felkészül a szülőktől való leválásra. Minél később kezdi el a fiatal a pár-
kapcsolatok tanulását, annál több nehézséggel jár a társas hálóba való beilleszkedése, és 
annál nehezebb kilépni a szülői ház kötelékéből. Aki a húszas évei végéig egyszer sem 
randevúzott, nem szerezte meg mindazokat a kompetenciákat, amelyek a párkapcsolatot 
megalapoznák, nehezen illeszkedik gyakorlottabb társaihoz (Haley 2001).

A párválasztást különböző mértékben befolyásolja a szülői ház. Vannak olyan kultú-
rák, ahol a házasságkötés előtt nem is ismerik egymást a fiatalok, nincs helye az érzelmi 
kötődésnek: a család választ tulajdonképpen egy másik családot a fiatal számára kisze-
melt társ révén. Azonban a szerelmi választás esetén is megmarad a kötelék a szülői ház-
zal, reakcióik, viszonyulásuk beleszól a folyamatba.

A családalapítás új identitás kialakítása is egyben. A pár mindkét tagja magával hozza 
saját szülői családjának és addigi életének modelljét, szerepviszonyait, szabályrendszerét, 
kommunikációs mintázatát. A kétféle világ egymáshoz igazítása komoly feladat, sokszor 
a pár nincs is tudatában, mennyire. Pedig ez az egyeztetés lesz az alapja a későbbi évek 
harmonikus működésének. A  tét az, hogy mennyire tudják majd saját szükségleteiket 
érvényesíteni, az intimitás feltételeit megteremteni, kritikus kérdésekben megegyezni, a 
közös, új rendet kimunkálni. A mindennapi rutinok kialakításához, az összecsiszolódás-
hoz idő kell, ezért szerencsésebb, ha a gyerek születése előtt van mód ezek kialakítására.

Család csecsemővel és kisgyerekkel  A gyerek születése új feladat elé állítja a párt: szü-
lővé kell válni. Márpedig nem könnyű szülőnek lenni! A  szülői szerep elsajátításában 
mindkét fél az otthonról hozott mintáira támaszkodik elsősorban, illetve a szociokulturá-
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lis környezetből eltanult mintákra, amelyeket szülőtársakként közös nevezőre kell hozni. 
Ezek összehangolása hosszú folyamat, aminek sikere vagy sikertelensége hosszú távú ha-
tással van a harmonikus családi működésre és a fejlődő gyerekre. Különösen nehéz a szü-
lőség azok számára, akik nem rendelkeznek jó mintákkal, akiknek saját gyermekkori ta-
pasztalataiban meghatározók a negatív élmények, akik elutasításban vagy elhanyagolás-
ban részesültek, vagy egyáltalán nincsenek mintáik, mert nem családban nevelkedtek. 
A partner támogatása, kedvezőbb mintái esetén nagyobb valószínűséggel alakul pozití-
van a szülővé válás folyamata.

A gyerek születése radikálisan megváltoztatja a pár napirendjét, életmódját, de egy-
máshoz és önmagukhoz való viszonyukat is. Új családi szerepeket kell kialakítani, új 
egyensúlyt kell találni a munkavállalói szerepkörben is, és át kell hangolni a párkapcsola-
tot is. Az anya a külvilágtól bizonyos értelemben elszakad, élettere beszűkül, a csecsemő 
körüli teendők kimerítik. A dolgok megszokott fontossági sorrendje egy időre felfüg-
gesztődik számára, figyelme teljes mértékben újszülöttjére irányul, gondolatai a babá-
val kapcsolatos napi teendők körül forognak. Egyszerre érzi fontosságát és elesettsé-
gét. Erősnek kell lennie, hiszen teljes mértékben felelős egy csöpp életért, ugyanakkor 
maga is sok bizonytalanságot él át, támogatásra szorul, hiszen az anyai szerepet ő is 
éppen tanulja. Ilyenkor különösen fontos a társ együttérzése, empátiája. Ennek felvál-
lalását viszont az nehezítheti, hogy a partner maga is azt tapasztalja, hogy kevesebb fi-
gyelem jut rá, hogy elhanyagolják, kevésbé fontos, mint korábban. Ebben a helyzetben 
nagy jelentősége van a tágabb család vagy környezet támogatásának, konkrét segítségé-
nek (a gyerek felügyelete, segítés a házimunkában, érzelmi támasz). Fokozott nehézséget 
élnek át azok a szülők, akiknek gyereke tartósan beteg vagy sérülten született, különleges 
szükségletei vannak.

Család óvodáskorúval  Az óvodáskorú gyerek nagyobb önállósága, kitágult élettere új 
alkalmazkodást tesz szükségessé. Az óvodában a gyerek sokféle társas tapasztalatot sze-
rez, különböző kulturális és szubkulturális hatással szembesül, és a szülők is más családi 
mintákkal találkoznak. Az intézményi hatásokat egyeztetni kell az otthoniakkal. Nehéz-
séget okozhat az anyától való elválás is. Az anya munkába állása szintén próbára teszi a 
családi rendszer alkalmazkodóképességét.

Ebben a szakaszban gyakran már nem egygyerekes a család, az első gyerek születé-
sét általában néhány éven belül követi a második. A kistestvér születése új szabályokat, 
kommunikációs mintát eredményez, és a testvérkapcsolattal egy új viszonyrendszer jön 
létre. A relatív korkülönbség miatt az idősebb gyerek egyszerre csak „nagy gyerek” lesz, 
megnőnek vele szemben az elvárások, kisebb a figyelem és a türelem az irányában. Az 
anya megint beszorul a négy fal közé, ideje nagy részét a fizikai gondoskodás tölti ki. Sok 
családnál az anya jövedelemkiesése anyagi gondokat is okoz. Mindez megterhelően hat 
a házaspár kapcsolatára is. Ilyenkor az apai bevonódás nagyobb lesz általában, megnő a 
szerepe a nagyobb gyerek ellátásában.



166 n MÁ SODIK RÉSZ. A SZEMÉLYISÉG AL AKUL Á SÁNAK FOLYAMATAI

Család iskoláskorúval  Az iskolakezdés új életritmust jelent, amit az iskola határoz 
meg. A gyerek iskolai teljesítménye pedig olyan új szempontot jelent, ami befolyásolhat-
ja a család gyerekhez való viszonyát. Problémát okoz, ha a szülők elfogadása függ az isko-
lai előmeneteltől, ha a tanulás kötelezettsége az otthoni szabadidő és pihenés rovására 
megy. Az iskolai lekötöttség következtében a családi együttlétek megritkulnak, kevesebb 
figyelem jut a gyerekre. Az intézményi szocializáció és a kortárscsoport hatásai is problé-
mákat okozhatnak.

Ehhez később hozzájárulnak a kamaszkor előjelei, amelyekre a szülők nem mindig 
készülnek fel eléggé. Ugyanakkor a már évek óta együtt élő pár kapcsolati problémái is 
gyakran ebben az időszakban erősödnek fel, ami sok esetben váláshoz vezet.

Család serdülővel  A serdülőkor az egész család számára nehéz időszak. A szülőkről 
való leválás gyakran viharos, konfliktusokkal teli. Az önálló identitás kialakulása egyúttal 
azt is jelenti, hogy a közös családi identitástudat elhalványul, a családi értékek, szokások 
megkérdőjeleződnek. Megnő a gyerek számára a kortárscsoport szerepe. Ebben az idő-
szakban ki kell munkálni a szülőktől való optimális távolságot, és új, szimmetrikusabb 
alapra kell helyezni a szülő-gyerek kapcsolatot.

A szülőnek, miközben hozzá kell szoknia gyereke önállósodásához és meg kell tanul-
nia elengedni őt, gyakran saját életközépi válságával is meg kell birkóznia. Identitásának 
elemeit újra kell gondolnia, ami érzelmileg komoly válságot okozhat. Újra kell definiálnia 
kapcsolatait, hivatásához, egyéb tevékenységeihez való viszonyait, le kell tudnia számolni 
azokkal a terveivel, melyeket már nem tud megvalósítani. Át kell formálni az esetleg már 
megmerevedett életvezetési sémákat, meg kell újítani párkapcsolatát is. Mindezt nehe-
zíti, hogy nagyjából ebben a szakaszban kezdődik az idősebb generációval való fokozott 
törődés szüksége is.

Család elbocsátott gyerekkel (fészekhagyás)  A család feladata a gyereket felkészíteni 
az önálló életre, segíteni saját lábára állni. Ez nem könnyű feladat, sem gazdaságilag, sem 
lelkileg. Az évek óta szülői szerepben funkcionáló szülők a gyerekük elköltözésével el-
vesztik elsődleges családi szerepüket. A leváló és elköltöző gyerek a házastársi rendszer 
újraszervezését igényli, gyakran a magukra maradt szülők ilyenkor szembesülnek párkap-
csolatuk kiürülésével. A gyerek családalapítása új rokoni viszonyokat is eredményez, ez új 
alkalmazkodást tesz szükségessé. Az elhalványult szülőszerep egy idő után kiegészül a 
nagyszülői szereppel. Az elmúlással való szembesülés sokszor megviseli a szülőket, mivel 
ugyanerre az időszakra esik a saját szüleik öregedésével és halálával való megküzdés is.

Inaktív, idős házaspár  A nyugdíjas lét gyakran a „már senkinek nincs szüksége rám” 
érzését adja. Ebben a ciklusban kiemelten fontos, hogy az idősödő emberek hasznos el-
foglaltságot találjanak maguknak, hogy ne akarjanak beleszólni gyerekeik életébe, ugyan-
akkor ne érezzék feleslegesnek magukat. Mivel ma az emberek tovább élnek, megnő az 
élettartam, új kihívást jelent az esetleg két-három évtizednyi idő szerepeinek és feladatai-
nak megtalálása. Ahogy idősödnek az emberek, el kell tudni fogadniuk, hogy már nem ők 
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támogatnak, hanem lassan ők szorulnak támogatásra. A  súlyos beteg szülő gondozása 
nagy terhet róhat a gyerekekre, sokszor magukhoz kell venni őt, hogy elláthassák. Ameny-
nyiben az egyik fél megözvegyül, ennek lelki feldolgozása különösen nagy teher, az egész 
család összefogására szükség van.

A válás hatása a gyermek fejlődésére

A családi rendszer felbomlása, a válás ténye és az azt megelőző és követő időszak minden 
családtag számára megterhelő élethelyzet, még akkor is, ha elválni manapság gyakori 
módja a párkapcsolati gondok „elrendezésének”. Minden érintett félnek, a házastársak-
nak és a gyerekeknek is, hatalmas érzelmi-lelki megterhelést jelent, nem véletlen, hogy a 
krízist okozó életesemények sorában az egyik legnagyobb stresszt okozó helyzetként 
tartjuk számon. Ilyenkor nemcsak a kapcsolatokat magukat veszítik el a családtagok, de 
megrendül az addig felépített világuk is, és meggyengül a kontroll- és énhatékonyság-ér-
zésük, annak alapélménye, hogy képesek befolyásolni a dolgok menetét. Olyan veszte-
ségélmény ez, ami gyászfolyamatot indít el. Szülő is, gyerek is becsapva érzi magát, mint 
akit eldobtak. Érzéseikben harag és önvád, bűntudat keveredik. A felek magukat is hibáz-
tatják – a házastársak azért, mert „még egy kapcsolatot sem tudok összehozni, elbuktam”, 
a gyerek azért, mert „biztosan nem voltam elég jó, ezért történik mindez”.

Bár a válás elsődlegesen a szülő magánéleti problémája, párkapcsolati kérdése, mégis 
a többnyire passzívan elszenvedő gyermekre van a legnagyobb mértékű hatása. Míg a fel-
nőttek élete a válást követően általában 2–4 éven belül stabilizálódik, addig a válás hatása 
a gyerekekre nem rövid távú és átmeneti, hanem hosszan tartó, halmozott problémákat 
generál a felnőttkorig. Hatást gyakorol a személyiségükre, a bizalomra való képességük-
re, a párkapcsolatokkal szembeni elvárásaikra (Wallerstein–Lewis–Blakeslee 2001), és a 
szülői példából azt a következtetést vonják le, hogy a felnőttek kapcsolatai sérülékenyek, 
törékenyek, bármikor véget érhetnek. Ennek is tudható be, hogy az elvált szülők gye-
rekeinél több mint másfélszer nagyobb az esélye annak, hogy az első házasságuk válás-
sal végződik (Földházi 2008). Ez annak tudható be, hogy nincs stabil belső képük arról, 
hogy hogyan működik a jó házasság, és bizonytalanok önmagukban a tekintetben, hogy 
ki tudnak-e alakítani és fenn tudnak-e tartani egy tartós bizalmi kapcsolatot.

A közhiedelemmel ellentétben a negatív hatások nem csak a végső döntést megelőző 
időszak feszültségei és konfliktusossága miatt alakulnak ki; a válást követő időszak leg-
alább annyira meghatározó a fejlődés szempontjából. Azokat az eseteket leszámítva, 
amikor a szülő erőszakos viselkedésének megszűnése miatt a gyerek megkönnyebbül, a 
hosszú távú problémákat a család szétszakadása okozza a gyerek számára. A mindennapi 
rutintevékenységek megszűnnek, gyakran hosszabb időre felborul az életvezetés rendje, 
a családi rendszer átalakul. Az elvesztett szülőn kívül esetleg a nagyszüleit is elveszíti, és 
gyakran lakóhelyet is kénytelen váltani a gyerek, így a saját ismerős közegéből is kiszakad. 
A válás gyakran nemcsak a szülőtől, de a testvértől való elszakadást is jelenti, újabb vesz-
teségélményt generálva.



168 n MÁ SODIK RÉSZ. A SZEMÉLYISÉG AL AKUL Á SÁNAK FOLYAMATAI

Problémákkal jár a láthatást és a felügyeletet megszervezni, ami zavart okozhat a napi 
rutinban és bizonytalanságot a találkozásokat illetően. Ráadásul a szülők nehezen tud-
ják félretenni sérelmeiket és ellenérzéseiket, megsebzettségük miatti haragjukat, ilyen-
kor gyakran lojalitáskérdésnek fogják fel, ha a gyerek boldog a másik szülőnél. Pedig a 
gyereknek a szülői „rásegítés” nélkül is konfliktust okoz, hogy melyik szülőjéhez legyen 
hűséges. Ez a helyzet egyébként a problémák állandósulásában is szerepet játszik, mert 
ez a lojalitáskonfliktus kommunikációs mintázattá merevedik. A maga bajával elfoglalt szülő 
kevesebb figyelmet képes a gyerekének szentelni, a saját életének újjáépítése köti le, így 
kevés segítséget tud nyújtani a gyereknek a saját nehézségeivel való küzdelemben („nincs 
elég bajom, még te is…!”). A gyerek számára az is probléma, hogy nem tudja értelmezni 
a helyzetet, nem tud okokat rendelni a történésekhez. A szülő számra nyilvánvaló ma-
gyarázatok (alkoholizálás, megcsalás) a gyereknek értelmezhetetlen indokok (Wallers-
tein–Lewis–Blakeslee 2001).

A szülők hiedelme, hogy ha ők szenvednek egy kapcsolatban, az a gyereknek is szen-
vedés, de ha ez a megszűnik, akkor a megváltozott helyzet a gyerekre nézve is jótékony 
hatású lesz. Tehát ha számukra megkönnyebbülést hoz a válás és az azt követő időszak, 
akkor ez a gyereknek is jobb lesz. Pedig a felsoroltak bizonyítják, hogy a felnőttek sikeres 
túllendülése a krízishelyzeten nem jelenti azt, hogy a gyerek(ek) is túl vannak mindezen, 
sem azt, hogy önmagában elég támaszt adna számukra a megküzdés folyamatában. Sőt, a 
szülő boldogsága egy új párkapcsolatban a gyerekek számára újabb sokkhatás.

A válás utóhatásai tehát sok kárt okoznak. Ezek mértéke függ az átélt stressz mértéké-
től, a szülők konfliktuskezelési stílusától, a válást követő változások sokféleségétől, attól, 
hogy találkozhat-e és milyen körülmények között a másik szülővel, engedélyt kap-e, hogy 
szerethesse és örüljön neki, és attól, van-e a gyerek számára elérhető és elfogadható ma-
gyarázat minderre. A válás negatív következményeit kompenzálja a testvér(ek)kel való 
együttmaradás – az egymástól kapott társas támogatás és a megszokottság jelentős véde-
lem lehet a nehézségek leküzdése érdekében.

A válás fejlődésre tett hatása függ attól, hogy milyen életkorban éri a gyereket, annak 
megfelelően, hogy milyen kognitív érzelmi és társas eszköztára van a gyereknek az adott 
életkorban, és hogy az életút aktuális állomásán milyen fejlődési szerepet töltenek be a 
szülők és a családon kívüli személyek az életében. A legsúlyosabban az óvodás és kisisko-
láskorú gyerekeket érintik a válás. A nagyobbak jobb helyzetben vannak a stresszel való 
megküzdés eszközeiben, és jobban tudják hasznosítani a családon kívüli kapcsolatokat 
is – igaz, csapódhatnak problémás csoportokhoz is (Bognár–Telkes 1994). A tanárok és 
a kortárscsoportok sokat segíthetnek, sőt, az iskola preventíven is támogathatja a családi 
kapcsolatok fennmaradását, a szülők bevonásával, közös események szervezésével, fel-
világosító programokkal.
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elég jó anya  elsőfokú és másodfokú változás  imprinting  kapunyitási pánik  
kötődés  mozaikcsalád  nevelési stílusok  normatív és paranormatív krízis  
nukleáris család  ösztönös viselkedés

 n KULCSFOGALMAK

1. A család intézménye napjainkban jelentős változáson megy keresztül. Ezek a 
tendenciák hogyan befolyásolják a felnövekvő gyermekek fejlődését? Milyen 
nehézségeket okozhatnak esetleg az ebből fakadó generációs különbségek az 
iskolában? A tanári kar korösszetételére is gondoljon!

2. Milyen hatása van a különböző családi nevelési stílusoknak a viselkedésre, a 
gyerekek önmagukhoz való viszonyára és az iskolai teljesítményre? Milyen 
eszközökkel lehet a negatív hatásokat kompenzálni az iskolában?
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A családon belül elkövetett erőszak egyszerre jelenti a házastársak közötti ag-
ressziót és a gyerekek bántalmazását (Gelles 2007), de ebben a fejezetben 
csak a gyerekkel kapcsolatos abúzus kerül részletesebb bemutatásra.

A gyermekbántalmazás meghatározása nem egyszerű feladat. Történelmi 
korszakonként, kultúránként, társadalmi rétegenként és akár családonként is 
nagy különbségeket láthatunk abban, ahogyan a szülők a gyerekek nevelését 
végzik, illetve végezték, de jelentősek az eltérések a megfelelőnek vagy kívá-
natosnak vélt nevelési módszerek megválasztásában is. Scannapieco és Con-
nel-Carrick (2005) szerint a 18. század előtt a gyerekek fizikai büntetése szé-
les körben elfogadott volt, és valószínűleg gyakori is, hiszen ezzel látták bizto-
sítottnak a gyermeki akaratosság, engedetlenség és gonoszság letörését. 
Ebben az időben gyakori volt a gyermekmunka a gyárakban, bányákban és a 
földeken, ami egyet jelentett a rossz körülmények között végzett kemény 
munkával, a súlyos, akár halálos sérülésekkel és a testi fenyítés gyakori alkal-
mazásával. A felvilágosodás filozófusai és gondolkodói új szemlélettel közelí-
tettek a gyerekek viselkedésének és fejlődésének megértéséhez, amikor a 
gyerekek eredendő jóságáról és sajátos, a felnőttétől eltérő fejlődéséről ír-
tak. Ennek nyomán a 19. század közepére egy olyan gyermekkorfelfogás ala-
kult ki és terjedt el, ami hangsúlyozta a gyerekek védelmének, nevelésének 
és tanításának szükségességét. A 20. század elejére a pszichológiában és a 
pedagógiában a gyerekek fejlődésére, és a családon, illetve társadalmon be-
lüli optimális nevelésére helyeződik a hangsúly, továbbá annak a kiemelésé-
re, hogy a gyerekkor fontos szakasza és megalapozója a felnőtti életnek és az 
egészséges felnőttkénti funkcionálásnak. Az egyes korszakokat jellemző gyer-
meknevelési szokások mellett azonban mindig volt olyan szülői bánásmód, 
fizikai büntetés, illetve elhanyagolás, ami közvetlenül vagy közvetve a gyere-
kek súlyos sérülését, vagy halálát okozta (Scannapieco–Connel-Carrick 2005). 
Bár a nyugati kultúrájú országokban a bántalmazó vagy a gondoskodást el-
mulasztó szülői nevelés ritkábbá vált a 19. és 20. század során, de megléte 
minden társadalmi rétegben és minden országban igazolhatóan jelen volt és 
van a mai napig is. Érdekes módon a bántalmazás jelenségére csak egészen 
későn, a 20. század közepén reflektál a nyugati társadalmak közvéleménye 
(Herczog 2007; Giovannoni 1989), jóllehet az elhagyott, árvaságra jutott gye-
rekekről már a 19. század kezdetétől gondoskodtak az amerikai és az európai 
országokban, így Magyarországon is (Nagy 2006; Giovannoni 1989; Scanna-
pieco–Connel-Carrick 2005). 

 n BEVEZETÉS
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 n A GYERMEKBÁNTALMAZÁS FOGALMA ÉS TÉMÁJÁNAK 
MEGJELENÉSE

Az 1940-es években jelentek meg azok a legkorábbi cikkek, amelyben a gyermeknél a ra-
diológiai vizsgálatok igazolta koponyasérülés és törés hátterében a szülői gondatlanságot 
vetik fel a szerzők (Révész 2004). A következő leírás a megvert gyermekről Kempe 1962-
ben megjelent cikkében olvasható, ami elsősorban az orvosok tájékoztatását szolgálta, de 
lassan a szociális munkások, pszichológusok, jogalkotók mellett a közvélemény figyelmét 
is felkeltették a bántalmazott gyermek szindrómáról és a bántalmazó szülőről szóló isme-
retek (Herczog 2007).

A  rossz bánásmódnak, bántalmazásnak valószínűleg nem lehet teljesen univerzális 
meghatározását adni, hiszen másféle leírásra van szüksége a különböző, bántalmazással 
foglalkozó szakmai köröknek (jogi szakembereknek, pszichológusoknak, pedagógusok-
nak, szociális munkásoknak, orvosoknak stb.), és a bántalmazáshoz sorolható jelenségek 
is sokfélék, sőt újak is megjelennek (pl. pornófilmek gyermekek előtti nézése). Több de-
finíció létezik, amelyek közül a WHO meghatározása a pszichológiai megközelítés szá-
mára jól körülírja a ma használatos fogalom határait: 

„A  gyermekbántalmazás vagy rossz bánásmód magában foglalja mindazokat a fizi-
kai és/vagy érzelmi, veszélyeztető, szexuálisan bántalmazó, elhanyagoló vagy gondatlan 
magatartásokat, kereskedelmi vagy más jellegű kihasználást, amelyek tényleges vagy po-
tenciális ártalmat jelentenek a gyermek egészségére, túlélésére, fejlődésére, méltóságára 
nézve egy olyan kapcsolat keretében, amelynek alapja a felelősség, a bizalom és az erő.” 
(Herczog 2007, 39. )

A gyermekbántalmazásnak (abúzus) négy nagyobb kategóriája a fizikai abúzus, az emo-
cionális abúzus, a szexuális abúzus és az elhanyagolás. Ezek mindegyike az agresszió na-
gyobb kategóriájába tartozik, ami felosztható önagresszióra, személyek közötti és kollek-
tív erőszakra. A személyek közti agresszió tartalmazza a gyerekkel, partnerrel és öregekkel 
szembeni erőszakot (Herczog 2007). A társadalomban tapasztalható agresszió és a gyer-
mekbántalmazás között összefüggés található: azokban a jóléti országokban, ahol jelentő-
sebb a felnőttek közötti erőszakos cselekedet, ott a gyerekekkel szembeni rossz bánásmód is 
gyakoribb (Gyurkó 2003). A családon belüli erőszakos cselekedetek között is összefüggés 
fedezhető fel: a bántalmazott nők egyharmada maga is veri a gyerekeit, a nőket bántalmazó 
férjek több mint fele pedig a gyerekekkel is erőszakosan bánik (Herczog 2007).

 n A FIZIKAI ABÚZUS

A fizikai bántalmazás jellemzői és következményei

A fizikai abúzus a nem balesetből származó sérülést, vagy annak kockázatát jelenti, ame-
lyet a 18 évesnél fiatalabb gyermek szenved el a szülői (gondozói) − kézzel vagy tárggyal 
történő − ütés, rúgás, rázás, dobás/lökés, gondatlan leejtés, égés, szúrás, fojtogatás, mér-
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gezés, leforrázás, vízbe fojtás következtében (Herczog–Kovács 2004; Scannapieco–Con-
nel-Carrick 2005). Ide sorolható még az igen ritka „Münchausen by proxy” elnevezésű 
szülői magatartás, amelynek során a szülő maga idézi elő a kitalált betegség tüneteit vala-
milyen módon (pl. mérgező anyaggal, sérülés okozásával), hogy aztán orvosi segítséget 
kapjon, figyelmet váltson ki, és társas támaszt, megértést szerezzen a környezetéből 
(Scannapieco–Connel-Carrick 2005). A fizikai bántalmazás után a sérülések láttán a szü-
lők nem vagy igen későn kérnek orvosi segítséget, és ilyenkor homályos, illetve kevéssé 
hihető magyarázatot adnak a gyermek sérülésére nézve (Howe 2005). A gyerekek sajátos 
viselkedése sokszor jól jelzi a bántalmazást és az elhanyagolást. Ilyen például a túlzottan 
vibráló, éber, vagy az agresszív, dühöngő, a következményekkel nem számoló impulzív 
viselkedés. De gyanújelként értékelhető a túlzottan alázatos, engedelmes, szélsőségesen 
bizalmatlan, riadt, félénk viselkedés, vagy az extrém félelem a hatalmat, erőt szimbolizáló 
személyektől, sőt a depresszió vagy az erős bűntudat és szégyenérzet is. A kifejezéstelen 
arc, a szemkontaktus hiánya, az üres tekintet is megjelenhet a rossz bánásmód esetén. 
Sokszor a gyerekek és a serdülők szökéssel, drogfogyasztással, öngyilkossági késztetéssel 
és kísérlettel válaszolnak a bántalmazó környezetre. A fizikai bántalmazásra utaló jegyek 
között találhatjuk a bántalmazás, fojtogatás, verés, égés, forrázás látható külső jegyeit, ko-
rábbi sérülések nyomait, nem balesetből származó csonttöréseket. Gyakran a gyerekek 
maguk is ugyanazt az alig hihető történetet mondják el a sérülés keletkezéséről, mint a 
szülő (Herczog–Kovács 2004).

A bántalmazottak és a bántalmazók jellemzői

A fizikai bántalmazás áldozatai elsősorban csecsemők és kisebb, öt év alatti gyerekek, de 
a fogyatékkal élők, koraszülöttek, kis súllyal születettek, a nem várt és elutasított csecse-
mők is gyakrabban lesznek bántalmazottak, mint az átlagos külsejű és fejlődésű gyerekek 
(Howe 2005). A gyerekek tipikustól eltérő viselkedése vagy külseje csak egy a sokféle, 
bántalmazással összefüggő kockázati faktorból, és önmagában nem vált ki bántalmazó 
magatartást a szülőkből. A súlyosan elutasító szülői magatartás kialakulásában fontos sze-
repet játszik a szülők alacsony szocioökonómiai státusza és iskolai végzettsége, a család 
szegénysége, zsúfolt élettere, a szülők különélése, személyiségük patológiás jellege, alko-
hol- és kábítószer-fogyasztásuk (Herczog 2007). A fizikailag bántalmazott gyerekek kö-
zött nem található nemi különbség, de a szülők között igen: a csecsemőket és a kisebb 
gyerekeket az anyák bántalmazzák gyakrabban, a nagyobbakat inkább az apák. A bántal-
mazó szülőkre jellemző, hogy a gyerekek szükségleteinek, kötődési igényének kifejezé-
sét, pl. a sírást, félelmet, szorongást támaszkereső magatartást stresszként, szorongásként 
élik meg, és erre súlyos agresszióval válaszolnak szavakban és tettekben is. Sok bántalma-
zó szülő az átlagosnál súlyosabb stresszreakcióval válaszol a gyerekek sokféle viselkedésé-
re, például „ideges”, és agresszív lesz az étel visszautasítására, a pohár felborítására, toa-
lett-tréninggel kapcsolatos „balesetre”. A  stressz elmúltával vagy stresszmentes idősza-
kokban a szülők gyakran megfelelően bánnak a gyerekekkel. Az erőszakot alkalmazó 



6. GYERMEKBÁNTALMA Z Á S, ERŐSZ AK A C SAL ÁDBAN n 175

családokra mégis az jellemző általában, hogy hiányzik az empátia, meglehetősen ritka a 
tagok közötti kommunikáció, az őszinte érzések kimutatása. A külvilággal szemben ellen-
ségesek, és agresszióval, haraggal válaszolnak minden problémahelyzetre, így a gyerek-
nevelési feladatra is. A fizikai abúzust elkövető apák és anyák egy része maga is súlyosan 
büntető és szeretet nélküli családból származik, bár nem minden bántalmazott gyermek 
lesz maga is agresszív gondozó (Howe 2005).

A pszichológiai sérülések életkori különbségei

A fizikai bántalmazásnak nemcsak testi sérüléses következményei vannak, hanem pszi-
chológiai is, ami a gyermek életkorától függően sokféle tünetként jelenhet meg. A csecse-
mőkorban és 3 éves kor előtt súlyos verést elszenvedő gyerekekre jellemző a megkésett 
nyelvi fejlődés, az elkerülő vagy ellenálló kötődés, a kortársakkal szembeni agresszió, az 
empátia hiánya, a bántalmazás élményének konkrét eljátszása a fantáziajátékban, lassabb 
testi fejlődés és akár az agyi sérülés is. A 3–6 éves kor közötti gyerekeknél gyenge intellek-
tuális motivációt és teljesítményt, impulzív és agresszív viselkedést tapasztalhatunk, és a 
gyakori kemény büntetés miatt a kezdeményezés hiányát láthatjuk. Az ilyen korú gyere-
kek szociális ügyessége elmarad az átlagos szinttől, több negatív, kevesebb pozitív érzel-
met mutatnak, a társak pozitív jelzéseit, illetve közeledését is támadásnak, ellenségesség-
nek észlelik, és nem ismerik fel mások érzelmeit. Az agresszión kívül néhány gyereknél 
megjelenhet visszahúzódó magatartás, szorongás vagy depresszió is. A 7–11 éves kor kö-
zött átélt fizikai abúzus szintén negatívan hat az intellektuális fejlődésre, gyakorivá válik a 
tanulási probléma és az osztályismétlés. Az ilyen gyerekek önértékelése alacsony, rossz 
a kapcsolata a kortársakkal és a tanárokkal. A gyerekek saját megítélése szerint a szociális 
ügyességük gyengébb, mint a kortársaké, és ugyanígy látják őket a tanárok és a szülők is. 
Jellemző rájuk a harag érzése és az agresszió, aminek következményeként megjelenhet az 
öngyilkosság elképzelése és kísérlete, a figyelemzavaros hiperaktivitás és az ellenszegülő 
magatartás is. A serdülőkorú fiatalok fizikai bántalmazással kapcsolatos sérülései igen ha-
sonlóak az előző korszak tüneteihez: a rossz megküzdőképesség, az elszenvedett agresz-
szió, illetve a szülői figyelem és ellenőrzés hiánya miatt a fiatalok agresszióval és bűncse-
lekmények elkövetésével reagálnak a rossz bánásmódra. A gondolkodásukra jellemző az 
egocentrikusság, a kora gyerekkortól abúzust megélő fiataloknál viszont elmarad a for-
mális műveleti gondolkodás kialakulása, így nem tudják kognitív módon megalkotni a 
jobb élet lehetőségét és az eléréséhez szükséges tervet. A bántalmazott gyerekek és serdü-
lők a szülőkkel szemben sajátos túlélési stratégiát dolgoznak ki: nem mutatják ki a szük-
ségleteiket, félelmüket, érzelmeiket, hogy ezáltal elkerüljék a szülők stresszreakcióit, ha-
ragját, ellenséges és elutasító viselkedését (Howe 2005). Ugyanakkor állandóan figyel-
nek a szülők negatív hangulatára, haragjára, és ezt igen pontosan észlelik is, sőt gyakran 
pontosan be is tudják jósolni a gondozók hangulat- és viselkedésváltozását. A saját érzel-
meiket viszont nem észlelik pontosan, és szinte folyamatosan szoronganak a várható bán-
talmazástól.
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 n EMOCIONÁLIS ABÚZUS

Az érzelmi abúzus fontosabb jellemzői és típusai

Az érzelmi bántalmazást, érzelmi elutasítást és érzelmi elhanyagolást együtt pszicholó-
giai bántalmazásnak is nevezik, amire jellemző, hogy a szülők sokszor ugyan észlelik a 
gyermek érzelmi szükségleteit és ezek kifejezését, de ellenségesen, hidegen, elutasítóan 
reagálnak, vagy egyáltalán nem válaszolnak rá. Olyan szülői magatartást sorolunk ide, 
amire jellemző, hogy a gyerek fizikai, társas, kognitív és érzelmi fejlődését károsítja szán-
dékos, aktív, de sokszor éppen nem szándékos módon, és inkább a passzív viselkedés 
során (Barlow–McMillan 2010). A pszichológiai bántalmazás általában nehezen észreve-
hető a külvilág számára. Egyrészt azért, mert az anya vagy a gondozó mindent megtesz 
azért, hogy a viselkedése titokban maradjon, elkerül minden rokoni, orvosi látogatást, 
nem engedi ki a gyereket a lakásból, nem fogadja senki látogatását. Másrészt ez a szülői 
bánásmód inkább a szülő-gyerek kapcsolat egészét jellemzi, és nem egy-egy jól definiál-
ható viselkedést vagy eseményt jelöl (Barlow–McMillan 2010). Az érzelmi elhanyagolás 
esetén a szülő a szeretetkapcsolatot, a kötődés kialakulását utasítja el, illetve mellőzi, és az 
ilyen családban a gyerek gyakran láthatja a családtagok közötti, de többnyire az anyát ért 
fizikai bántalmazást is. Az érzelmi bántalmazás a gyermek érzelmeinek, kapcsolati igé-
nyének olyan durva megsértése, amelynek következtében a gyermekben kialakul az ér-
téktelenség és szeretetlenség érzés, az alacsony önértékelés, az önelfogadás képtelensége 
és kötődési problémák (Herczog–Kovács 2004). A pszichológiai bántalmazást megteste-
sítő sokféle viselkedést hat alkategóriába sorolták (Hart–Brassard–Karlson 1996; idézi 
Howe 2005). 1. Elutasítás, amikor a szülő: megvetéssel, megszégyenítéssel, nevetségessé 
tevéssel, megalázással válaszol a gyermek érzelmeire, szeretetigényére, félelem- és szo-
rongásérzésére. 2. A terrorizálás során a szülő megfenyegeti a gyereket, hogy elhagyja, 
megveri, megnyomorítja, megkínozza vagy akár meg is öli, ha a gyerek nem hagyja abba 
pl. a sírást, vagy valamilyen szükséglet kifejezését. Ide sorolható a veszélyes élethelyzettel 
való fenyegetés, pl. kizavarja éjszaka, ahol majd a vad kutyák falják fel. 3. Az izolálás során 
a szülő a gyereket bezárja a lakásba, akár egész napra is egy szobába, hogy ne találkozzon 
másokkal, ne tudjon játszani a barátaival, vagy ne tudjon iskolába menni. 4. A kizsákmá-
nyoló, megvesztegető szülői magatartás azt jelenti, hogy a gyereket bűncselekményre, 
önsértő vagy antiszociális magatartásra buzdítja, illetve ezekért pénzt helyez kilátásba. 
5. A szülő a gyermek érzelmeit, érzékenységét visszautasítja: ha a gyereknek sikerül vala-
mi vagy dicséretet érdemel, akkor ezt a szülő nem jutalmazza, nem válaszol rá, vagy ép-
pen súlyosan elmarasztalja, kigúnyolja a gyerek teljesítményét. 6. A  gyerek orvosi és 
egészségügyi szükségleteit figyelmen kívül hagyja: ami azt jelenti, hogy betegség, védő-
oltás vagy egy szükséges egészségügyi ellenőrzés esetén a szülő nem viszi orvoshoz a 
gyereket, sőt agresszíven, elutasítóan viselkedik a gyerek védelmi és függőségi igényé-
re. Az emocionális bántalmazást elkövető szülők gyakran maguk is hasonló családban 
nőttek fel.
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Az abúzust elkövető szülők viselkedése és ezek háttere

Az ilyen szülők elkerülnek minden egészségügyi vagy neveléssel kapcsolatos segítőt, or-
vost, védőnőt, óvónőt, és előbb udvariasan kerülik el a helyzetet, majd az ismételt meg-
keresést agresszíven, támadóan utasítják vissza. A szülők másfajta társas kapcsolatot sem 
tartanak fenn, szinte teljesen izoláltan élnek, sokan közülük depresszív tüneteket produ-
kálnak. Az apák, ha jelen vannak is a családban, a háttérbe vonulnak, nem vesznek részt a 
család mindennapjaiban. Az anyák viselkedésére alapvetően az jellemző, hogy a gyerekek 
kötődési viselkedésére (sírás, nyugtalanság, félelem) szorongással izgatottsággal válaszol-
nak, és sokféle eszközzel megpróbálják a gyerekek ilyen jelzéseit elkerülni. Ennek egyik 
módja, hogy nem válaszolnak a gyerek jelzéseire, vagy izolálják a gyereket, átteszik egy 
másik szobába, hogy ne lehessen hallani és látni. A gyerek szeretetigényét sokszor úgy 
próbálják elnyomni, hogy megvetendőnek nevezik azt, vagy megfenyegetik a gyereket az 
ilyen megnyilvánulások kapcsán (Howe 2005).

Az emocionális bántalmazás hátterében több faktor is megtalálható. Ilyen tényező az 
anya vagy mindkét szülő mentális zavara, mint pl. a depresszió, a szorongásos zavarok 
vagy a pszichotikus zavarok (pl. skizofrénia). A szerhasználat (alkohol, drogok) is gyako-
ri faktornak tekinthető, sőt a családi erőszak is jellemző lehet a bántalmazó családokban 
(Barlow–McMillan 2010). Nem ritkán a súlyos stressz, pl. a válás is meghúzódhat az ér-
zelmi bántalmazás hátterében (Howe 2005; Herczog 2007).

A pszichológiai következmények életkori mintázata

A gyerekek sérülése több pszichés területen is jelentkezik. Mivel a csecsemő, illetve kis-
gyermek a stressz idején nem kap biztonságérzetet, így nem tudja a megfelelő módon 
kezelni, módosítani az érzelmeit, félelmét, nyugtalanságát, ezért ijedtté, szorongóvá, bol-
dogtalanná válik. A viselkedésük egyre inkább ellenséges és antiszociális lesz, az agresz-
szió és a társas izoláció mellett sok gyereknél megjelenik a visszahúzódó magatartás is. 
Társak közötti vitás és feszült helyzetben szoronganak, és gyakran agresszíven lépnek fel, 
főleg a szorongó, a nyugtalan féllel szemben lépnek fel támadóan. Nem alakul ki, illetve 
zavart szenved a kötődés; szégyent élnek meg a gyerekek, illetve úgy érzik, hogy értékte-
lenek és őket nem lehet szeretni. Mivel magukról kell gondoskodniuk, így koraérettnek 
tűnnek óvodás és kisiskoláskorban. Az iskolában általában rosszul teljesítenek, motiválat-
lanok. Serdülőkorban gyakori a depresszív zavar, és mivel nagyon alacsony az önértéke-
lésük, így sok fiatalnál előfordul az alkohol- és drogfogyasztás, az öngyilkossági kísérlet, 
sőt jellemző lehet a szexuális promiszkuitás is. Gyakori körükben a lopás, a kortársakkal 
szembeni agresszió és az állatokkal kapcsolatos kegyetlenkedés (Howe 2005). A gyere-
kek sajátos viselkedése valójában megfelelő válasz a szeretethiányos, elutasító szülői ma-
gatartásra. A totyogó korúak elkerülő kötődése adaptív megküzdésnek tartható az ilyen 
családban. Megtanulják, hogy stressz esetén, ha félnek, bizonytalanságot élnek meg, ne 
mutassák ki a szülők előtt. Az ilyen gyerekek valóban visszafogottak és óvatosak a gondo-
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zó jelenlétében, megtanulják, hogy elnyomják a félelmeiket, a gondozó közelsége utáni 
vágyukat, és a haragot, amiért a szülő nem válaszol a jelzéseikre. Ez a viselkedés, érzelmi 
feldolgozás és látásmód iskoláskorban is jellemző lesz. Így olyan kapcsolatot teremtenek 
másokkal, amely során nem várnak szeretetet, melegséget, ahol nem alakítanak ki elköte-
leződést, ragaszkodást, ahol csak önmagukra támaszkodhatnak, és ahol állandóan azt fi-
gyelik, megfelelnek-e a szülői elvárásoknak (Howe 2005). Kisiskoláskortól fokozatosan 
alakul ki az a viselkedésmód, hogy másokhoz rokonszenv nélkül, agresszíven és megfé-
lemlítő módon közelednek. A  kapcsolatokat, amelyekből teljes mértékben hiányzik a 
kölcsönösség, komoly feszültségként élik meg, így elkerülő módon, agresszíven és gya-
nakodva viselkednek a kortársi és felnőttekkel folytatott kapcsolatokban (Howe 2005).

 n A SZEXUÁLIS ABÚZUS

Bár a legtöbbet erről a bántalmazási típusról beszélnek az emberek és szólnak a híradá-
sok, mégis nehéz ezzel a témával szembenézni (Herczog 2007). A gyerekek szexuális zak-
latása ugyanis összefügg olyan jelenségekkel, mint a felnőttek, a serdülők és a gyerekek 
nemiségéről szóló ismeretek prüdériamentes társadalmi megvitatása, vagy a fogamzás-
gátlás, a családtervezés, és az érzelmek szerepének megértése, ám ezeknek a témáknak a 
felvetése és megbeszélése nagyon hiányosan van csak jelen a mai magyar társadalomban 
(Herczog 2007).

A szexuális abúzus meghatározása, típusai

A szexuális abúzus országonként eltérő meghatározásában közös annak említése, hogy a 
gyereket olyan szexuális aktivitásba vonják be, amelyhez nem képes vagy nem hajlandó 
a beleegyezését adni (Goodyear-Brown–Fath–Myers 2012). Herczog (2007) azzal egé-
szíti ezt ki, hogy akkor tekinthető a szexuális cselekvésbe való bevonás bántalmazónak, 
„ha a gyerek életkoránál, fejlettségénél fogva nem tekinthető felkészültnek, érettnek erre, 
illetve ha ez a magatartás ellenkezik az adott ország törvényeivel, az elfogadott társadalmi 
normákkal” (Herczog 2007, 106).

A családtagtól (többnyire apa, nagyapa, testvér, férfi rokon, de igen ritka esetben 
anya által is) elszenvedett abúzus az incesztus, a nem rokon idegenektől érkező bán-
talmazás a molesztálás (Hartman–Burgess 1989). Az abúzus áldozata 12 év alatt gyer-
meknek számít, 13–18 év közötti áldozat esetén serdülőkorú áldozatról beszélünk, az 
elkövető definiálásakor fontos, hogy öt év vagy ennél több legyen az áldozat és a bán-
talmazó között (Hartman–Burgess 1989). Meg szokták továbbá különböztetni a fizikai 
érintkezéssel járó és az érintkezés hiányában megvalósuló abúzust, ami a felnőtt vagy 
az áldozatnál idősebb gyerek, illetve serdülő szexuális kielégüléséhez vezet (Good-
year-Brown–Fath–Myers 2012). A szexuális abúzus sokféle cselekvést tartalmaz, mint 
például a genitáliák érintése, simogatása, behatolás, anyagi nyereségért folytatott sze-
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xuális kizsákmányolás (prostitúció, gyerekpornográfia), voyeurizmus, exhibicioniz-
mus, szexualitással kapcsolatos tárgyaknak és beszédnek való kitettség, és amelyek 
általában kényszerítés, erőszak vagy erőszakkal való fenyegetés során valósulnak meg 
(Goodyear-Brown–Fath–Myers 2012).

Az áldozatok

Az áldozatok között kb. 1,5–3-szor több a lány, és elsősorban rokonok, ismerősök követik 
el jelentősen nagyobb számban az abúzust. A lányok esetében 92–99%-ban férfi az elkö-
vető, míg a fiúknál 65–68%-ban. Az elkövetők 20–50%-a fiatalkorú, és bár a szexuális 
bántalmazás komoly traumát okoz, a trauma nagysága elsősorban az abúzus súlyosságá-
tól és a gyerek életkorától függ (Herczog 2007). Általában a preadoleszcens és a serdülő-
korban lesznek leggyakrabban áldozatok a lányok, és pár évvel később a fiúk (Tyler 
2002).

Az elszenvedett abúzus tünetei életkoronként

A szexuális abúzus felismerése nem könnyű, mert egyrészt a gyerekek és serdülők a féle-
lem és a szégyenérzet miatt nem beszélnek róla, másrészt nincs olyan specifikus viselke-
dés vagy tünet, ami csak erre a bántalmazásra lenne jellemző. Legtöbbször a hirtelen 
megváltozott érzelmek és viselkedés utalhat szexuális zaklatásra. Kisebb gyerekeknél az 
egyedülléttől való félelem, a túlzott csimpaszkodás, kapaszkodás is lehet jelzésértékű, de 
az alvászavar, éjszakai felriadás, az iskolai teljesítmény gyors romlása, koncentrációzavar, 
depresszió, szorongás, esetleg az agresszív vagy visszahúzódó viselkedés is megjelenhet. 
Nem ritka az öngyilkossági szándék és fantáziálás, illetve a szexuális problémák, az élet-
kori jellemzőtől eltérő szexuális viselkedés (Goodyear-Brown–Fath–Myers 2012). Ezek-
nek a tüneteknek azonban más okai is lehetnek, amelyeket körültekintő és alapos pszi-
chológiai feltárással lehet csak megismerni.

Jóllehet a szexuális abúzus esetén nincs olyan specifikus zavar, ami csak erre a trau-
mára lenne jellemző, életkoronként azonban más és más fejlődési zavar jelenhet meg. 
Hároméves kor előtt elszenvedett abúzus a következő tüneteket válthatja ki: félelem a 
genitáliák érintésétől, megkésett nyelvi fejlődés, túlzottan magas izgalmi (arousal-) szint, 
nagyfokú éberség a veszélyre (Scannapieco–Connel-Carrick 2005). A  3–6 éves korú 
gyerekeknél szomatikus tünetek (fej-, gyomorfájás, alvás és evési problémák) jelenhet-
nek meg, de szégyen, bizalmatlanság, önmaga hibáztatása is kialakulhat. Gyakori, hogy 
a babákkal való játékában megjelennek szexuális jelenetek, ismeretek, vagy a másik gye-
rekkel, illetve felnőttel való társas szituációban szexuális aktusszerű viselkedést kezdemé-
nyez, esetleg saját nemi szervét mutogatja. Az átlagos óvodásokra sok esetben jellemző 
a nemi különbségekkel, a nemi szervekkel kapcsolatos kíváncsiság, de ez nem terjed ki a 
szexuális aktusra, amelyről – normál esetben − nincs ismeretük. Az óvodáskorúaknál az 
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előbbi tünetek súlyossága függ az abúzus időtartamától és típusától, elkezdésének idő-
pontjától, az elkövető és a gyerek kapcsolatától. Sokszor az áldozat nem mondja el sen-
kinek a félelmetes és ijesztő „titkot”, vagy jóval később meri csak elmesélni, de az is 
előfordul, hogy a gyerek maga is involváltságot érez, mert kellemes érzéssel jár az ese-
mény, vagy különleges figyelmet, ajándékot kap az elkövetőtől (Scannapieco–Connel- 
Carrick 2005).

Az iskoláskorban elszenvedett szexuális abúzust sem mindig élik meg a gyerekek trau-
maként, náluk is kialakulhat az elkövetővel való cinkosság a cserébe kapott figyelem és 
ajándék miatt. A szexuális abúzust megélt iskolások körében gyakori a szexuális élet le-
rajzolása, említése, eljátszása játékeszközökkel és a barátokkal, de az ismétlődő és túlzott 
maszturbálás is előfordulhat. Az elkövető pszichológiai, érzelmi és sokszor fizikai kont-
rollt gyakorol a gyerek felett, így megszerezvén és megtartván a gyerek bizalmát, el tudja 
érni, hogy az áldozat titokban tartsa a történteket. Ha az elkövető a szülő, akkor még 
ambivalensebb a gyermek érzelme és helyzete, mert a szülő egyszerre a kötődési személy 
és a támadó, akiről emiatt nagyon nehéz a leválás. Ezzel magyarázható, hogy ha ilyenkor 
a gyerek mégis felfedi a zaklatást, akkor súlyos bűntudatot és szorongást él meg, amiért 
„tönkretette, lerombolta” a családját. Gyakori, hogy az elkövető hibáztatása mellett a gye-
rekek önmagukat is vádolják a történtekért. A gyerekek önértékelése és a környezettel 
kapcsolatos bizalma nagyon alacsony, rosszabbul teljesítenek az iskolában, kevéssé tud-
nak figyelni és több a tanulási problémájuk. Gyakori náluk az izgatott, hiperaktív visel-
kedés, sokszor népszerűtlenek az osztályban, és nagyon dependensek a tanárokhoz. Az 
elhanyagolt és fizikailag bántalmazott gyerekekkel összehasonlítva a szexuálisan zaklatott 
gyerekek jobban teljesítenek az iskolában, de nagyobb a hátrányuk a társas kapcsolatok-
ban. A  szociális kompetencia gyengesége, a szorongás és a visszahúzódás miatt nehéz 
a baráti kapcsolatok kialakítása. Nem ritka náluk a poszttraumatikus stressz szindróma 
(az abúzus eseményeinek újraélése vagy gondolatának tudatba tolakodása) sem. Gyakran 
szomatikus problémákkal is küzdenek a molesztált gyerekek: a genitáliák sérüléséről és 
fájdalmáról, gyomor- és fejfájásról, éjszakai ágybavizelésről vagy beszékelésről is beszá-
molnak (Scannapieco–Connel-Carrick 2005).

A serdülők esetében néha nem könnyű elkülöníteni a normális és az abuzív sze xuális 
kapcsolatot. Annak ellenére, hogy egy serdülő a partnerével egyetértésben kezd szexuá-
lis kapcsolatot, előfordulhat az is, hogy ugyanakkor otthon szexuálisan zaklatja valame-
lyik családtag. Sokszor a serdülőnek is problémája támad az áldozattá válás megértésé-
vel kapcsolatban: ha folyamatos szexuális zaklatást, erőszakot tapasztal olyan személlyel 
szemben, aki bizalmi kapcsolatban áll vele, akkor a kortársi és a konszenzuális partne-
ri kapcsolatra is átviheti a kiszolgáltatottság érzését. Ugyanakkor néhány serdülő, főleg 
prostitúcióra való kényszerítés esetén megtanulja a szexualitást eszközként használni 
(Scannapieco–Connel-Carrick 2005). A  serdülők, hasonlóan az iskoláskorúakhoz, az 
elszenvedett zaklatás során szorongást, visszahúzódó vagy agresszív magatartást, éj-
szakai rémálmokat, depressziót mutatnak, és komoly ellenséges érzelmet élnek meg a 
kortársukkal, családjukkal és önmagukkal kapcsolatban is. Az iskolai problémákon túl 
(romló teljesítmény, konfliktus a kortársakkal, figyelemhiány) előfordul az iskolakerü-
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lés, bűnelkövetés is. Gyakori hogy az önsértéssel mint megküzdési móddal a tényleges 
súlyos fizikai és pszichológiai fájdalmat próbálják megszüntetni. Sokszor szélsőségesen 
csak a szexualitással foglalkoznak, erről beszélnek, nem ritka a párhuzamos kapcsolat 
vagy a gyakori szexuális partner váltás (promiszkuitás) vagy a prostitúció, ami a szexuális 
abúzus következménye (és nem fordítva, ahogy sokan gondolják). A poszttraumatikus 
stressz szindróma mellett (Goodyear-Brown–Fath–Myers 2012) gyakori a disszociáció, 
vagyis a traumatikus élmények kizárása, a tudaton kívülre helyezése, ami bizonyos mér-
tékig adaptív megküzdésnek tartható, bár ez a terápia során komoly akadályt is jelenthet. 
Sokszor azonban ténylegesen el is felejti a serdülő a történteket, ezzel próbál védekezni a 
kínzó és visszatérő emlékekkel szemben. A szexuális abúzusnak kitett serdülők körében 
a depresszió és a szorongás (Goodyear-Brown–Fath–Myers 2012) mellett sokkal gya-
koribb az öngyilkossági szándék és kísérlet, mint a fizikai abúzust vagy az elhanyagolást 
megéltek között. Elsősorban a lányok között gyakori az evészavar, főleg a bulimia, ami 
a test és élmények feletti kontroll megszerzésével magyarázható, vagy a zaklatás miat-
ti feszültség leküzdésével. Sok esetben a szexuális abúzus után az alkohol- vagy a drog-
fogyasztás is megjelenik öngyógyításként: a bódultság és a tompultság segít elviselni 
a kínzó élményeket (Goodyear-Brown–Fath–Myers 2012), de a szerrel való visszaélés 
ugyanakkor újabb lehetőséget teremthet a bántalmazás elszenvedéséhez. A serdülőkorú 
áldozatok baráti kapcsolataira jellemző, hogy nem bíznak meg másokban, és önmagukat 
is nagyon negatívan látják, így a barátság nem nyújthat tényleges érzelmi és társas segít-
séget. A barátság elnyeréséhez vagy a kortársi kapcsolatok kialakításához viszont sokszor 
rossz eszközt, a szexuális promiszkuitást használják, amivel inkább csak elutasítást, meg-
bélyegzést váltanak ki a társak körében (Scannapieco–Connel-Carrick 2005). A lányok 
számára a szexuális abúzus sajátos veszélye még a terhesség és a gyermekszülés. Emellett 
többször előfordul az is, hogy a serdülő családját is megviseli a szexuális erőszak, főleg, ha 
az erőszak elkövetője családtag volt (Scannapieco–Connel-Carrick 2005).

Az abúzus háttere, faktorai

A szexuális abúzus kockázati tényezői között találjuk a szülők szerfogyasztását, az anya 
mellett az élettárs vagy nevelőapa jelenlétét, a média szexuális üzeneteinek és a gyermeki 
szépség bemutatásának növekvő gyakoriságát, vagy az elkövető olyan kiválasztási szem-
pontjait, mint az áldozat alacsony önbizalma, csinos vagy provokatív öltözete, fiatalsága, 
bizalma és hiszékenysége másokban, a szülői törődés hiánya vagy a társas izoláció (Good-
year-Brown–Fath–Myers 2012). A családi életre jellemző, hogy szervezetlen, szétesett, és 
nagyon gyenge a tagok közötti kohézió. A kevés kommunikációban hiányzik a világosság, 
a rugalmasság, a tolerancia és az érzelmi közelség, ha mégis van érzelmi kifejezés, akkor 
az többnyire agressziót és negatív emóciókat jelent. A felnőtti társas kapcsolatokban szo-
rongó, alacsony önértékelésű és bizonytalan elkövető többnyire a gyerekekkel és fiatalok-
kal kapcsolatban tud csak kontrollt és hatalmat megélni, ezért választja őket szexuális 
partnernek is (Howe 2005). Előfordul az is, hogy az anya is támogatja az apa és a lánya 
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közötti inceszt kapcsolatot, vagy távoli anya esetén az apa a lányát tekinti pótanyának. 
Mindkét esetben ez azt jelenti, hogy a családon belüli generációs határok szinte teljesen 
feloldódnak (Révész 2004), és a gyerek kerül felnőtti szerepbe. A szexuális abúzus kocká-
zati faktorai közé tartozik a házastársak/partnerek közötti erőszak, illetve távolabbi té-
nyezőként a közösségben elfogadott és elterjedt erőszakos magatartás (Ramírez–Pin-
zón-Rondón–Botero 2011).

 n ELHANYAGOLÁS

Az elhanyagoló szülői magatartás jellemzői

Míg a fizikai és a szexuális abúzus jól körvonalazható, konkrét eseményekhez kapcsolha-
tó, addig az elhanyagolás inkább általános és tartós jellemzője a szülői magatartásnak 
(Scannapieco–Connel-Carrick 2005). Az elhanyagolás, vagyis a szülői gondoskodás, tö-
rődés és odafigyelés hiánya több területen is megjelenhet (Herczog 2007). A fizikai el-
hanyagolás során a szülő nem gondoskodik a gyerek testi fejlődéséről, táplálásáról, lak-
hatásáról (pl. nem ad enni a gyereknek, nem figyel rá, így az elkóborolhat, súlyos veszély-
be sodorva magát), az érzelmi elhanyagolás viszont a személyes kapcsolat hiányát, az 
érzelmek kifejezésének elmaradását, a szeretetlenséget jelenti. Az egészségügyi-orvosi 
elhanyagolás esetén elsősorban az orvosi kezelések, oltások, gyógymódok használatának 
mulasztásáról beszélhetünk, ami különösen a krónikus betegségek esetén lehet súlyos. 
Az elhanyagoló szülő gyakran iskolába sem íratja be a gyerekét vagy nem járatja iskolába, 
semmiféle módon sem segíti a gyerek szellemi, tudásbeli gyarapodását, az érdeklődés ki-
bontakoztatását (oktatási elhanyagolás). Sokszor az elégtelen felügyelet is jellemzi az el-
hanyagoló szülőt, ami az életkornak nem megfelelő gondoskodást, a veszélyeztető körül-
mények kialakítását és fenntartását jelenti. Az elhanyagolás többnyire jól látszik a gyer-
mek ruházatán és a testi jegyein. A fejletlen, alultáplált, sovány, leromlott fizikai állapot 
mellett gyakori az ápolatlan, piszkos bőr, a szennyezett és nem megfelelő ruházat, az el-
hanyagolt bőrfertőzések, az ismétlődő baleset, sérülés (Herczog–Kovács 2004).

Az elhanyagolás mögötti faktorok

Sokféle tényező befolyásolja az elhanyagolás kialakulását, bár kétségtelen, hogy ezek kö-
zül a szülő szerepe a legmeghatározóbb (Crooks–Wolfe 2007). Az elhanyagoló szülők 
magányosak, izoláltak, úgy érzik, nincs semmi támaszuk az életben, kétségbeesettek, te-
hetetlenséget és súlyos stresszt élnek meg, a gyerekeiket nem engedik közel magukhoz 
érzelmileg, nem tudnak velük kapcsolatot teremteni, ha mégis, akkor ez negatív tartalmú. 
Az ilyen szülők sokszor nem észlelik vagy félreértik a gyerekek szükségleteit, jelzéseit, és 
nem is adnak rá választ (Howe 2005). A szülők még az egyértelmű gyermeki igények és 
szükségletek jelzésekor is kerülik az interakciót, mert az vagy szokatlan és ismeretlen, 
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vagy kellemetlen és zavaró (Crooks–Wolfe 2007), emiatt az elhanyagolás is elsősorban 
szülő-gyerek kapcsolati problémaként érthető meg. Az elhanyagolás gyakrabban fordul 
elő a társas és gazdasági depriváció körülményei között, ahol a napi súlyos stressz miatt a 
szülők képtelenek vállalni a gyerekek nevelésével kapcsolatos felelősséget, és a túl erős 
feszültségre a passzív tehetetlenség az egyetlen válasz. Mivel a szülők gyakran maguk is 
bántalmazó, agresszív, alkoholizáló, elhanyagoló családban nőttek fel, így nem vagy alig 
tapasztaltak meg pozitív és támaszt nyújtó nevelési mintát. Ennek hiányában a gyerekek-
kel való törődésről és a gyerekek fejlődéséről nagyon hiányos és torz képük alakul ki 
(Crooks–Wolfe 2007; Hildyard–Wolfe 2002), illetve – általánosabban fogalmazva − 
éretlen személyiségű, mentálisan beteg, a szülői szerepre alkalmatlan felnőttek kerülnek 
nevelői szerepbe (Herczog 2007).

Az elhanyagolás fejlődési következményei

Az elhanyagolás a fejlődés minden területére kihat, sőt súlyosabban befolyásolja a fejlő-
dést, mint a bántalmazás előbb ismertetett módjai (Howe 2005; Hildyard–Wolfe 2002). 
A törődés hiánya minden életkorban rövid és hosszú távú károsodást okoz, és a fizikai 
bántalmazással összehasonlítva súlyosabb hatású következménnyel jár a kortársi inter-
akciók, a társas visszahúzódás, valamint a kognitív és iskolai teljesítmény területén isko-
lás- és serdülőkorban is (Hildyard–Wolfe 2002). Legszembetűnőbb jegye az elhanyago-
lásnak a nem organikus fejlődési elmaradás: testi fejlődés elmaradása az átlagostól (ki-
sebb testsúly), és a lassabb ütemű helyváltoztató- és kézmozgás. Ha az elhanyagolás 
nagyon súlyos, az agy fejlődése is elmarad a normálistól: kisebb súlyú lesz, kevesebb neu-
rális összeköttetés alakul ki, ami alapját adja az intellektuális károsodásnak (Scannapie-
co–Connel-Carrick 2005; Herczog 2007). Mivel az elhanyagolt csecsemők nem tapasz-
talhatják meg az érzékeny és a jelzéseikre válaszoló gondozói bánásmódot, így a babákat 
nem érdekli a környezetük, nem reagálnak a felnőttek arcára, jelenlétére, nem teremtenek 
kapcsolatot sem a másik emberrel, sem a környezet tárgyaival. A nyelvi fejlődésük késik a 
beszéd megértése és produkciója területén is, és a kognitív fejlődésben is jelentős elmara-
dást mutatnak. A  kötődésük dezorganizált vagy bizonytalan ellenálló (Scannapieco–
Connel-Carrick 2005), a kötődési munkamodellel kapcsolatban pedig haragosnak és el-
lenállónak ábrázolják magukat az óvodások egy történet eljátszása és elmesélése kapcsán, 
vagyis olyannak, aki érdemtelen a szeretetre, míg másokat olyannak, aki bánt, szomorú, 
elutasító és szorongó (Hildyard–Wolfe 2002).

Az óvodáskorra már komoly fejlődési hátrányuk van az elhanyagoló módon ne-
velt gyerekeknek összehasonlítva a fizikai vagy emocionális abúzust megtapasztalókkal 
(Scannapieco–Connel-Carrick 2005). Komoly hiányokat mutatnak a pl. hosszabb mon-
datok megértésben, és a nyelvi produkcióban is, emiatt sokszor engedetlennek tűnnek, 
pedig valójában a megértés hiányával magyarázható az ignoráló viselkedésük. A tanulási 
hiányosságok hátterében a figyelmetlenséget és az érdeklődés hiányát fedezhetjük fel. Az 
elhanyagolt gyerekeket kevésbé érdekli a fizikai és a társas környezetük, kevesebbet ját-



184 n MÁ SODIK RÉSZ. A SZEMÉLYISÉG AL AKUL Á SÁNAK FOLYAMATAI

szanak a társakkal, elkerülik őket és kevésbé pozitív az érzelmi megnyilvánulásuk is a 
csoportban. Az érzelmek szabályozása, az impulzuskontroll is kevésbé megfelelő, mint 
az átlagos módon nevelt gyerekeknél (Hildyard–Wolfe 2002). Fizikai területen is iga-
zolható a fejlődés elmaradása: a nagy és kézmozgásokban nem produkálják és nem is 
próbálják meg teljesíteni azt a szintet, ami óvodás gyerektől elvárható (pl. nem tud ug-
rálni, szökellni, rosszabb a mozgáskoordinációja, nem tud ceruzát fogni, öltözködni), 
és gyakrabban jelentkezik náluk vérszegénység, fertőző betegségek és asztma (Scan-
napieco–Connel-Carrick 2005). Hildyard és Wolfe (2002) szerint nagyobb fejlődési 
károsodást okoz az elhanyagoló szülői nevelés, mint ha az elhanyagolást fizikai abúzus 
is kíséri. A fizikai kontaktus, még ha verésként is jelenik meg, kevésbé ártalmas, mint 
a kontaktus teljes hiánya, mert kisebb a szülői érdektelenség és az érzelmi kapcsolat 
hiánya. 

Az iskoláskorban is fennmaradó elhanyagolás esetén nemcsak a kognitív deficit je-
lentősebb, hanem a figyelem és a kezdeményezőképesség is sokkal gyengébb. Az átlag 
alatt teljesítenek tesztfeladatokban, és a kognitív hiányosság mellett a verbális képessé-
geik is sokkal gyengébbek, mint az abúzust elszenvedő gyerekek teljesítménye (Scan-
napieco–Connel-Carrick 2005; Hildyard–Wolfe 2002). A társas kapcsolatok is sokkal 
kevésbé vonzzák őket, mint az abúzus áldozatait, passzívak, kevesebb társas interakciót 
kezdeményeznek, inkább visszahúzódóak a kortársak között. A  fizikai elhanyagolást 
megélőknél mutatkozott a legváltozatosabb és a legsúlyosabb emocionális probléma 
a rossz bánásmódú családok gyermekei közül, ami többnyire internalizáló (szoron-
gás, depresszív hangulat, visszahúzódó magatartás, magányosság, bűntudat, értékte-
lenség vagy szeretetlenség érzése) tünetekben jelent meg (Hildyard–Wolfe 2002). Az 
átlaghoz képest gyakoribb körükben az agresszió is, alacsony az önértékelésük, nép-
szerűtlenek és gyengébbek a társas és megküzdési képességeik, aminek hátterében a 
negatívnak, ellenségesnek észlelt társas kapcsolatok tapasztalata húzódik meg (Scanna-
pieco–Connel-Carrick 2005). Az agresszió és a problémás viselkedés azonban kisebb 
mértékű az elhanyagolt iskolások körében, mint a fizikai abúzust elszenvedők csoportjá-
ban (Hildyard–Wolfe 2002). 

Az elhanyagoló családokban a serdülők gyakran fejletlenebbek fizikailag, elhanyagolt 
a külsejük, nem ismerik a testi higiénia alapjait. A kognitív, szociális és társas ingerek tar-
tós hiánya miatt serdülő- és fiatal felnőttkorban alacsonyabb az intelligenciaszint, rosz-
szabb a problémamegoldó képesség, a feladatokkal kapcsolatos megküzdés és az olvasási 
teljesítmény is, mint az abúzust megtapasztalók csoportjában. Ennek következtében gya-
kori az iskolai lemorzsolódás vagy eltanácsolás. A társas kapcsolatokban a serdülők álta-
lában visszahúzódók és kerülik a kortársakat, de gyakran ellenségesek és kihívóak. Ön-
magukat értéktelennek tartják, és nincs is késztetésük az önismeretre. Az elhanyagolás és 
a szexuális abúzus együtt a lányoknál gyakran előrejelzője a serdülőkori prostitúciónak, 
míg a fizikai bántalmazás nem jár ilyen következménnyel. Az elhanyagolás növeli a bű-
nözés és a felnőttkori kriminális és erőszakos bűncselekmények kockázatát, hasonlóan, 
mint a fizikai abúzust megtapasztalók körében. Jóllehet az elhanyagolást megtapasztalók 
is gyakran komoly szerfogyasztókká válnak, általában elkerülik a rendőrségi letartózta-



6. GYERMEKBÁNTALMA Z Á S, ERŐSZ AK A C SAL ÁDBAN n 185

tást. A  gyermekkortól kezdődő elhanyagolás kapcsolatban áll a személyiségzavarokkal 
is, elsősorban a serdülőkori szorongásos és depressziós tünetekkel, öngyilkossággal és 
öngyilkossági kísérlettel (Hildyard–Wolfe 2002; Scannapieco–Connel-Carrick 2005).

A dezorganizált elhanyagolás és következményei

A szülői gondozás hiányának másik fajtája a dezorganizált elhanyagolás, amit korábban 
problémás nevelésnek hívtak (Howe 2005). Az ilyen családban a szülő csak a saját érzel-
meivel és igényeivel van elfoglalva, nem érzékenyek és nem is válaszolnak a gyerekek jel-
zéseire. A  szülő a hangulatától függően bánik a gyerekekkel. Emiatt úgy tűnhet, hogy 
néha kapnak a gyerekek figyelmet, szeretetet, csakhogy ez a szülő aktuális pozitív állapo-
tának függvénye, és a nem a gyerekek viselkedésére adott megfelelő válasz. Ha éppen 
rossz hangulata van a szülőnek, reménytelennek és kilátástalannak látja az életét, akkor 
elkeseredésében súlyosan elmarasztalja és szidja a gyerekeket, vagy nem válaszol a gyere-
kek érzelmeire, viselkedésére (Howe 2005). A gyerekek nem értik a szülő viselkedésének 
okát, csak azt érzik, hogy a szülő nem reagál vagy elutasítóan viselkedik, de a szülő sem 
tudja felmérni, hogy mit gondolnak és éreznek a gyerekei, így az egymásra hangolódás, a 
kölcsönös szabályozás és befolyásolás teljes mértékben hiányzik az ilyen szülő-gyerek 
kapcsolatból. A dezorganizáltan elhanyagoló nevelés során a csecsemők és kisgyerekek 
ingerlékenyek, rosszkedvűek, bosszúsak, csimpaszkodók lesznek, nehéz őket megnyug-
tatni. 3-4 éves korra a gyerekekre jellemző a szüntelen figyelemkeresés és provokálás, il-
letve a szélsőséges érzelem és viselkedés: hahotázás, bömbölés, gyűlölet, utálat és imádat 
kinyilvánítása. Óvodás- és iskoláskorban nem tudnak koncentrálni, nem fejezik be a 
munkájukat, feladataikat, nem képesek egyedül dolgozni, folyamatosan a tanár segítségét 
kérik. A társas kapcsolatokban is állandó figyelmet igényelnek és váltanak ki, de a nagyon 
infantilis igények, pl. a kizárólagos barátság elvárása, a túlzott követelmények, a féltékeny-
ség, harag, konfliktus jellemezte barátság nem tolerálható sokáig, így gyakran magányos-
ságot és elutasítottságot élnek meg. Korai serdülőkorban a türelmetlenség és az impulzi-
vitás miatt sokszor túl messzire mennek: sokat veszekednek és vitatkoznak a szülőkkel, a 
testvérekkel és a tanárokkal. Továbbra is a figyelem megszerzése és fenntartása motiválja 
őket, agresszíven viselkednek, megsértik a szabályokat, kötekednek, bohóckodnak, ba-
rátságtalanok, ezért a zavaró viselkedés miatt gyakran eltanácsolják őket az iskolából. 
A szülő is kerüli a kapcsolatot a serdülővel, mert szembesül a gyerek kezelhetetlen visel-
kedésével és a saját tehetetlenségérzetével. Mindezek következtében nem ritka, hogy a 
dezorganizált vagy kaotikus elhanyagolást megtapasztaló serdülők antiszociális csopor-
tokhoz csatlakoznak, ahol gyakran bolti lopásért és vandalizmusért kerülnek majd össze-
ütközésbe a rendőrséggel (Howe 2005).



186 n MÁ SODIK RÉSZ. A SZEMÉLYISÉG AL AKUL Á SÁNAK FOLYAMATAI

 n A BÁNTALMAZÁSOK FAKTORAINAK  
ÖKOLÓGIAI MODELLJE

Korábban egyetlen fő faktort kerestek a kutatók a bántalmazás kiváltó tényezőjeként, de 
több eredmény is azt igazolta, hogy csak egy komplex modell képes megmagyarázni a 
maladaptív nevelési szituációt (Cicchetti–Valentino 2006). Sokszor nehéz oksági össze-
függést kimutatni a különböző gyermeki, szülői, családi és társadalmi tényezők között, de 
bizonyos általános jellemzők megragadhatók, amelyekkel jellemezhetők a bántalmazó 
családok (Herczog 2007). A  gyermekbántalmazás kockázati tényezői között találjuk a 
gyerekek nemét és életkorát. Többnyire a csecsemő- és a kisgyermekeket bántalmazzák, 
illetve gyakran a koraszülötteket, fogyatékkal született gyerekeket és az ikreket. A lányok 
nagyobb arányban vannak kitéve mindenfajta bántalmazásnak, egyedül a fizikai bántal-
mazás az, amiben nem volt jelentős eltérés a nemek között (Herczog 2007; Cicchetti–Va-
lentino 2006). A bántalmazó szülők között gyakrabban találjuk meg az egyedül nevelő 
anyákat, akik sokszor keményebben büntetnek, mint a férfiak, de a férfiak vagy apák 
gyakrabban követnek el halálos kimenetelű sérüléseket. A szexuális abúzust a lánygyere-
kek esetében nagyobb százalékban követik el férfiak, mint a fiúk esetében (Herczog 
2007). A családi tényezők közül a szegénység, munkanélküliség, az elvált vagy külön élő 
családszerkezet, a súlyos családi krízis, a kaotikus életmód, az erőszakos viselkedés és a 
szerabúzus a legjellemzőbbek (Herczog 2007)

A  laikus gondolkodásban és az újságcikkekben is gyakran megtalálható az a nézet, 
hogy a bántalmazott gyerekek általában szintén bántalmazó szülővé válnak. Sokféle vizs-
gálati eredmény összegzéseképpen Kaufman és Zigler (1989) arra a következtetésre jut, 
hogy a rossz bánásmód következtében a gyerekek kb. 30%-a (±5%) válik bántalmazó 
szülővé. Ezt az arányt csak egy több tényezőt integráló modellel lehet megmagyaráz-
ni, amelyben nem elkülönülten, az egyes faktorok okozzák a szülői rossz bánásmódot. 
A több elemet tartalmazó és többszintű modell azokat a tényezőket kapcsolja össze egy 
rendszerbe, amelyek valószínűsítik a gyermekbántalmazás elkövetését. Az egyéni fejlő-
dés szintjén a korai élmények talán a legfontosabbak, amelynek során a bizonytalan és a 
dezorganizált kötődésű belső munkamodell alakul ki. Emellett az érzelemszabályozás, az 
énfejlődés (pl. önszabályozás, önbecsülés), a kognitív és nyelvi funkciók, valamint a tár-
sas kapcsolatok kialakítása is komoly problémákat mutat a bántalmazó családban felnövő 
gyerekeknél (Cicchetti–Valentino 2006). A mikroszisztéma, vagyis az a közvetlen családi 
kontextus, ahol a bántalmazás előfordul, olyan faktorokat tartalmaz, mint a gyermek, a 
szülő és a család jellemzői. A bántalmazó szülő gyakran elégedetlen a gyerekkel, semmi-
féle örömet sem talál a gyereknevelésben és a gyerekkel folytatott interakciókban, izo-
lált a családban, vagy éppen súlyos házastársi konfliktusok között él, esetleg bántalmazza 
a házastársa. A  gyerekek jellemzői között ott találjuk a koraszülöttséget, a fizikai vagy 
mentális sérüléseket, a negatív, nehezen befolyásolható viselkedést. Jóllehet a gyerek jel-
lemzői hatással vannak a szülőre, önmagában nem elegendőek ahhoz, hogy kiváltsák a 
szülői bántalmazást, elutasítást. A családi interakciók jellemzően kaotikusak, kontrollál-
hatatlanok, ellenségesek vagy szinte teljesen hiányoznak, és ezek nagyban valószínűsí-
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tik a bántalmazó nevelés kialakulását, ha a szülő és a gyermek előbb említett problémás 
jellemzői adottak egy családban. Az exoszisztéma szinthez tartozik elsősorban a szom-
szédság vagy lakóközösség és a munkahely, de az iskola, a formális és informális segítő 
szervezetek, a szociális szolgáltatások és a szocioökonómiai státusz is. Ennek a szintnek 
a konkrét elemeiként említhetjük meg a szegénységet, a munkanélküliséget, az alacsony 
szocioökonómiai státuszt, a hasonló körülmények között élő szomszédságot, a társas izo-
lációt, amelyek súlyos kockázati tényezőkként járulnak hozzá a rossz szülői bánásmód 
kialakulásához és fennmaradásához. A makroszisztéma azt a kulturális miliőt jelenti, ami-
be beágyazódik az egyén, a család és a család körüli közösségek, intézmények. A kultúra 
által elfogadott értékek, nevelési gyakorlat, különösen a fizikai büntetés gyakorlata, vagy 
a fizikai és verbális agresszióval kapcsolatos pozitív attitűdök, a rossz bánásmód közös-
ségi tolerálása, a szegregáció és a diszkrimináció mind kockázati faktor lehet a gyermek-
bántalmazás kialakulásában (Scannapieco–Connel-Carrick 2005). A  modellben hang-
súlyt kap a szülő és a gyerek egymásra gyakorolt hatása, a tartós és az átmeneti kockázati, 
illetve védőfaktorok szerepe, az egy-egy szinten megjelenő tényezők kölcsönhatása, és a 
különböző szintek faktorainak interakciója is (Cicchetti–Valentino 2006). A sokféle és 
különböző szinten ható faktorokkal jól meg lehet magyarázni az eltérő utakon kialakuló 
bántalmazásmintázatokat.

 n A PEDAGÓGUS ÉS AZ ISKOLA SZEREPE  
A GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELTÁRÁSÁBAN

Jóllehet a gyermekbántalmazás feltárása és igazolása sokszor nehéz és nagy körültekin-
tést igénylő feladat, a pedagógus, illetve osztályfőnök rendelkezhet olyan információval, 
ami megalapozza a rossz családi bánásmód gyanúját. Ilyen jelzések lehetnek például a 
tanulón látható, nem balesetből származó, szokatlan külsérelmi nyomok, a nagyon elha-
nyagolt ruházat és tanszerek, a gyerek fizikai állapotának leromlása, az éhezés, a sokféle 
negatív pszichés változás, amelyeket fentebb részletesen ismertettünk. Ha felmerül a szü-
lői bántalmazás vagy elhanyagolás lehetősége, akkor először az osztályfőnöknek lehet a 
feladata az, hogy a lehetőségekhez képest pontos és részletes információt gyűjtsön. 
A  közoktatási intézményben a pedagógusoknak joga és kötelessége is jelezni, ha gyer-
mekbántalmazásra utaló jeleket tapasztal valamelyik tanulónál (Hegedűs–Pintyi 2008). 
A diszkrét és érzékeny információszerzésre alkalmas lehet a családlátogatás, amit az isko-
lában működő gyermekvédelmi feladatokat ellátó pedagóguskollégával vagy az iskola-
pszichológussal együtt érdemes lebonyolítani. A szülővel való beszélgetés során érdemes 
figyelni arra, hogy hogyan jellemzi a szülő a gyerekét és a családtagjait, mit tud a gyerek 
iskolai szerepléséről, milyen elvárásai vannak a gyerekkel kapcsolatban, milyen módon 
beszélgetnek a családtagok egymással, milyen érzelmeket mutatnak egymás felé, van-
nak-e komoly családi konfliktusok. A családlátogatás során megfigyelhetők a család la-
káskörülményei, életmódja, a gyerek szerepe a családon belül, sőt a szülők közötti kap-
csolat is. Ha a gyanú alátámasztásra kerül a családlátogatás során szerzett tapasztalatok 
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alapján, akkor a gyermekjóléti szolgálatot vagy az önkormányzati gyermekvédelmi irodát 
kell erről értesíteni. Nagyon súlyos és sürgős esetben az iskola feladata az, hogy feljelen-
tést tegyen a rendőrségen (Hegedűs–Pintyi 2008). A diszkrét információgyűjtéssel és a 
jelzésadással azonban befejeződik a pedagógus szerepe, a kivizsgálás és bizonyítás már 
a gyermekjóléti szolgálat, illetve a rendőrség feladata.

fizikai abúzus  emocionális abúzus  szexuális bántalmazás  elhanyagolás  dez-
organizált elhanyagolás  bántalmazások ökológiai modellje

 n KULCSFOGALMAK

1. Milyen jelek alapján gondolhat a pedagógus arra, hogy az egyik tanulója gyer-
mekbántalmazás áldozata?

2. Lehet-e tenni valamit pedagógusként a gyermekbántalmazás ellen? Hogyan?

 n KÉRDÉSEK

Morvai K. – Simek K. 2005. Kitti: rettegés és erőszak otthon. Budapest, Rejtjel. A 63 olda-
las interjúból, vagy inkább önvallomásból hiteles, az értelmet és érzelmeket is meg-
mozgató történet bontakozik ki a családon belüli erőszak folyamatáról, dinamikájáról, 
elkövető és elszenvedő szereplőiről. A konkrét történések és lelki folyamatok leírása 
mellett a bántalmazás általános kontextusáról is szó esik, amelynek során a szűkebb 
társas és a tágabb társadalmi környezet (hatóságok, média) tényleges és ideális szerep-
köre is említésre kerül néhány gondolat erejéig.

 n AJÁNLOTT IRODALOM
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Az eddigi hat fejezetben a felnőtt személyiség kialakulásának körülményeivel 
foglalkoztunk. A fejlődés általános sajátosságaiból indultunk ki, és számba 
vettük a korai szocializációban döntő szerepet játszó tényezőket, az anya-gye-
rek kapcsolatot és a családi hatásokat és az ezekkel kapcsolatos nehézsége-
ket és devianciákat. Áttekintettük az éntudat kialakulásának folyamatát, 
amely mindezeknek a folyamatoknak kísérőjelensége és egyszersmind moz-
gatója is.

Ebben a fejezetben részletesen foglalkozunk a serdülőkor sajátosságaival. 
Tesszük ezt két okból is, egyrészt azért, mert a serdülőkort kiemelt figyelem 
övezi, a közvélemény a „legnehezebb korszakként” tartja számon, másrészt 
azért, mert a tanári pályán legtöbben serdülőkkel foglalkozunk. A személyi-
ségfejlődés egyik meghatározó eleme az énazonosság-tudat (identitás) kiala-
kulása. Ebből a szempontból kitüntetett jelentősége van a serdülőkornak. 
A fejlődés azonban korántsem zárul le a serdülőkorral. Az érett személyiség 
kialakulása egészen életünk végéig tartó folyamat.

 n BEVEZETÉS
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 n AUTONÓMIA ÉS FÜGGŐSÉG

Az identitás a személy önazonosság-érzését jelenti. Két feltétele van annak, hogy az én-
azonosság érzését átéljük: az éntudat kialakulása és saját magunk elfogadása. Az éntudat 
– mint ezt a 4. fejezetben láttuk – fokozatosan alakul ki, az értelmi fejlődés, valamint a 
szocializáció folyamata, a kötődés és a környezettől való fokozatos önállósodás együtte-
sen járul hozzá az identitás kialakulásához a serdülőkor végére. Az egészséges személyi-
ségfejlődés másik feltétele az énképünk elfogadása. Ebben a folyamatban a környezet 
visszajelzései sokoldalú szerepet játszanak. A személyiség alakulása nem ér véget a felnőtté 
válással, a fejlődéslélektan szerves folytatásának tekinthető a felnőttkori életszakaszok és az 
időskor pszichológiai kérdéseinek tanulmányozása. A serdülőkor problémáival a követke-
zőkben az identitás alakulása szempontjából foglalkozunk, de a serdülőkori sajátosságok a 
kötetekben más vonatkozásban a családi szocializáció, a nemiszerep-elsajátítás, a pályavá-
lasztás kérdéseinek tárgyalásakor szintén megjelennek (vö. a 4., 5., 36. és 43. fejezettel).

Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete

Erikson fejlődéselmélete (Erikson 2002) Freud pszichoszexuális fejlődéselképzeléseiből 
indul ki (lásd 18. fejezet), két ponton tér el jelentősen a klasszikus pszichoanalitikus el-
képzeléstől. Egyrészt Erikson a fejlődést egy életen át tartó folyamatnak tartja, másrészt a 
fejlődést krízisek sorozataként írja le. Ezeket a kríziseket a környezettel való viszonnyal, 
a társadalmi elvárásokkal és társadalmi szerepekkel hozza Erikson kapcsolatba, ezért ne-
vezi elméletét pszichoszociális fejlődéselméletnek. Minden fejlődési korszaknak megvan 
a maga feladata, egy olyan kihívás, aminek a személy a fejlődés természetes velejárójaként 
meg kell hogy feleljen. Ez a személy számára feszültséggel jár, krízist jelent. Az egészséges 

A következőkben először Erikson elmélete alapján tekintjük át a fejlődés 
különböző stádiumaiban az egyénre váró feladatokat. Foglalkozunk a kül-
ső-belső kontroll személyiségdimenzióval mint a függőség vagy önállóság 
egyénre jellemző szintjével. Ezután az önállósodás szempontjából legizgal-
masabb korszak, a serdülőkor feladatait és nehézségeit vesszük sorra, majd 
az érett személyiség Allport által leírt jellemzőit ismertetjük, mint az optimá-
lis fejlődés kívánatos végeredménye célját. Allport maga is úgy fogalmaz (All-
port 1980), hogy az érett személyiség jellemzői sokkal inkább elérendő ideá-
lok, mint egy valós személy jellemzői. Pedagógiai szempontból azonban ta-
nulságosak számunkra, mert ezek kétségtelenül olyan tulajdonságok, 
amelyek fejlesztéséhez tanítványainknak – különösen a serdülőkor idején – 
érdemes segítséget nyújtanunk.
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fejlődés ennek a krízisnek a sikeres megoldása, a sikertelen kimenetele viszont a szemé-
lyiségfejlődés nehézségeihez vezet, mégpedig oly módon, hogy az adott korra jellemző 
megoldatlan krízis tovább kíséri az egyént, s ez okozza a későbbi személyiségproblémá-
kat és pszichés betegségeket. Erikson fejlődési korszakokról beszél, nem kötötte ezeket 
életkori határokhoz, mivel ennek időtartama egyénenként változik. Ugyanakkor fejlődé-
si és társadalmi szempontból is nagy vonalakban behatárolható korszakok ezek, ezért a 
táblázatban a könnyebb tájékozódás kedvéért feltüntettük a jellemző életkort is. A nyolc 
szakasz kihívásait és ezek kedvező kimenetelét a 7.1. táblázatban közöljük.
 
7.1. TÁBLÁZAT  Erikson pszichoszociális fejlődéselméletének szakaszai

Korszak Krízis Kedvező kimenet
1. csecsemőkor 

(0–1 év) Bizalom – bizalmatlanság Bizalom, optimizmus

2. kisgyermekkor 
(1–3 év) Autonómia – szégyen és kétség Önkontroll, megfelelésérzés

3. játszókor  
(3–6 év) Kezdeményezés – bűntudat Önálló cselekvés tervezése és megvalósítása

4. kisiskoláskor  
(6 év – pubertás) Teljesítmény – kisebbrendűség Intellektuális, fizikai és szociális kompetencia

5. serdülőkor Identitás – szerepzavar Egységes, önálló énkép
6. fiatal felnőttkor Bensőségesség – elszigetelődés Szoros, tartós kapcsolat, pályaelköteleződés
7. felnőttkor Alkotóképesség – stagnálás Törődés a családdal, társadalommal, jövővel
8. érett (idős) fel-

nőttkor Énteljesség – kétségbeesés Élettel való megelégedés, szembenézés a halállal

   A csecsemőkor a kötődés kialakulásának időszaka. A freudi orális korszak elképzelésé-
ből kiindulva Erikson a táplálkozással kapcsolatban szerzett tapasztalatokhoz köti a 
bizalom vagy bizalmatlanság kialakulását. A gyermek alapvető élménye ebben a kor-
ban, hogy a környezet, elsősorban az anya a szoptatás és gondozás révén megfelelően 
elégíti-e ki az alapvető igényeit. Ezen keresztül tanulja meg a csecsemő, hogy bízhat-e 
a környezetében, és tanulja meg az elfogadás élményét is. Ha a gondozó (anya) ki-
elégíti az éhség késztetését, nem kell nélkülözni, a frusztrációk minimálisak, akkor 
kialakul az ősbizalom. Ez egyrészt azt jelenti az egyén számára, hogy számíthat a 
környezetében élő személyekre és általában az emberekre, de egyúttal azt is, hogy 
viszonzásként ő is képes adni másoknak. A nem kielégítő gondozás következménye 
az elhanyagoltság élménye és a harag az átélt negatív élmények, például az erőszakos 
elválasztás miatt. A korszak megoldatlan krízise felnőttkorban szélsőséges esetben sú-
lyosabb személyiségproblémákban is megnyilvánulhat. 

Az ősbizalommal kapcsolatos problémák művészi ábrázolását láthatjuk József Attila 
Iszonyat című versében, ami szép példája annak, hogy a pszichoanalízis gondolatai 
nemcsak a közgondolkodásra, hanem a 20. század művészetére is hatást gyakoroltak.
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  A kisgyermekkor a Freud által anális szakasznak leírt korszakkal azonos. Erikson az au-
tonómia megtanulását vagy szégyen és kétely élményét köti ehhez a periódushoz. Itt ta-
nulja meg a gyermek az énjét elkülöníteni a külvilágtól, a saját testi funkciók szabályo-
zása ennek a szakasznak a feladata. A tanulás színterei az izommozgás szabályozása, a 
nagymozgások, a finomabb mozgásformák és a beszéd elsajátítása. Erikson ezen belül 
is kitüntetett szerepet lát a szobatisztaság megtanulásában. Az elengedés-ragaszkodás 
megtanulása szimbolikus értelemben is az ebben a korszakban nyert tapasztalatokkal 
függ össze. A követelő, ellenséges vagy barátságos gondozói magatartás eredménye-
ként az önmagunkban való kétely vagy az autonómia érzése (képes vagyok a környe-
zettől független cselekvésre) alakul ki. A  szobatisztaság tanulásának központba he-
lyezését a kor gyereknevelési szokásaival – vagy inkább mondhatnánk, hogy gyakran 
káros, erőszakos, büntető vagy megszégyenítő gyakorlatával is érdemes összefüggés-
be hozni, mert ez kiemelten fontossá teszi az ezzel kapcsolatos élményeket. Azonban 
érdemes az önállóság, a saját test feletti kontroll kérdését tágabban is értelmezni, és 
olyan tanulási folyamatokra is figyelni, mint az önálló evés és öltözés, ahol szintén ta-
pasztalatot szerez egy gyerek arra vonatkozóan, hogy mennyire hagyják próbálkozni, 
mennyire bízhat a saját ügyességében. Vagy átélheti azt, hogy a legnagyobb jó szán-
déktól vezérelt túlzottan segítőkész gondozó azt az élményt közvetíti, hogy nélküle a 
gyerek nem boldogul a saját magával kapcsolatos feladatokkal, nem képes arra, hogy 
az önkiszolgáló tevékenységekben sikerélményeket szerezzen. Ez az az időszak, ami-
kor a gyermek először átéli a szabad-nem szabad fogalmát, a kontroll és önkontroll 
érzését. A pozitív élmények a jóakarat élményét adják és a szabad akaratba vetett hi-
tet alapozzák meg, míg a túlkontrollálás a szégyenérzethez és az önmagába vetett hit 
hiá nyához vezetnek.

A fejlődésnek ebből a korszakából származó későbbi problémák a túlzott önma-
gunkkal foglalkozás, a nyíltan ellenséges lelkiismeret és a kényszeresség, a paranoid 
gondolatok. A  jóindulatú szülői kontroll megtapasztalása viszont azt eredményezi, 
hogy képesek vagyunk elfogadni a korlátozásokat olyan széles értelemben is, mint a 
törvényes rend elfogadását, és ezzel kapcsolatban az önkorlátozás gyakorlását.

  A játszókor a freudi ödipális korszak, a kezdeményezés vagy bűntudat kora. A gyereket 
foglalkoztató kihívások a „valamit csinálni”, valamivel foglalkozni, fiúknál ez támadás, 
meghódítás, lányoknál megszerzés jellegű cselekvések, melyek a gyermeki szexuali-
tás szimbolikus formái. Az óvodáskor fő tevékenysége a játék, amikor a gyermek te-
vékenységének középpontjában már nem önmaga, hanem a környezet meghódítása 
áll. Ez egyrészt a szabad mozgásra való képesség révén az egyre nagyobb térben való 
önálló tevékenykedést, másrészt a környezet tárgyainak, például a játéktárgyaknak a 
megszerzését jelenti. Másrészről jelenti az egyre kiterjedtebb társas kapcsolatokat, az 
együtt tevékenykedést, ennek a kisebb-nagyobb csatározásaival és hatalmi harcaival 
is. Ebben a korban a gyerekeknek gyakran olyan feladatokkal is meg kell küzdeni, 
mint a testvér születése, az ő szükségleteihez való alkalmazkodás, és a testvérrel való 
rivalizálás. A  társas viszonyok szempontjából az ellenkező nemű szülőhöz fűződő 



7. A Z IDENTITÁ S AL AKUL Á SA: MI DŐL EL SERDÜLŐKORBAN? n 193

vonzalom, a rajongással szeretett szülő kegyeiért folytatott küzdelem és a rivalizálás 
a másik szülővel a kor jellemzője. Erikson szerint a gyermek a tényleges vagy az el-
képzelt dolgok miatt bűntudatot él át. Az ödipális konfliktus megoldásának hiánya 
vezet a későbbi bűntudathoz; felnőttkori patológiaként regresszív tünetek: a hisztéria 
(mivel a kívánságok elfojtása vezet a hisztérikus tagadáshoz) és a pszichoszomatikus 
betegségek köthetőek ehhez a szakaszhoz. A korszak pozitív kimenetele annak meg-
tanulása, hogy a vágyak közül mi az, ami megvalósítható, és hogy törekedjen is a sze-
mély ezek elérésére. Másrészről kialakul az erkölcsi érzék, ami a korlátok, a szabályok 
elfogadását is jelenti. A türelmes és példát adó családi környezet segíti a gyermeket 
abban, hogy a társadalmi szabályokat elfogadja.

   A kisiskoláskor az ösztönkésztetések lappangásának, nyugalmának a szakasza. A gyer-
mekek ebben az időszakban az intellektuális tevékenységek és a teljesítmény felé for-
dulnak. Nem véletlenül ez az időszak az iskolába lépés időszaka. A kisiskoláskorban 
szerzett tapasztalatok a sikeres (főként iskolai) teljesítménnyel kapcsolatban alapoz-
zák meg a kitartást, a késleltetés képességét, a pozitív önértékelést a teljesítménnyel 
kapcsolatosan. A kudarcok viszont a kisebbrendűség érzését alapozzák meg. Ez egy-
aránt jelentkezhet a kézügyesség, a társas kompetenciák vagy az intellektuális telje-
sítmény területén. Ebben a korszakban az eddigieknél nagyobb szerepet kapnak a 
pedagógus visszajelzései. Az iskoláskor első éveinek jelentőségét abból a szempont-
ból nehéz túlbecsülni, hogy milyen élményeket szerez a kisiskolás arról, hogy képes-e 
megküzdeni az intellektuális kihívásokkal. A  leckekészítés vagy az iskolai feladatok 
kapcsán tanulja meg azt, hogy érdemes-e erőfeszítéseket tenni, a kitartó próbálkozá-
sok sikerekhez vezetnek, vagy kialakul a tanult tehetetlenség érzése, az az érzés, hogy 
hiába az erőfeszítés, nekem úgysem fog jobban sikerülni. Ez az életkori periódus, ami-
kor a legtöbb gyermek először találkozik a célszerű „munkavégzéssel” az iskolai fel-
adatok révén, és az első élményeket szerzi a munkamegosztás és a különböző foglalko-
zások területén. Először szembesül azzal is, hogy alkalmas-e bizonyos tevékenységek 
sikeres végzésére vagy kialakul benne – gyakran indokolatlanul is – az alkalmatlanság 
élménye. Amennyiben sorozatos iskolai kudarcok érik, akkor a kisebbrendűségi ér-
zés generálisan is alapélménnyé válhat, ami a sikertelen munkavégzést vetíti előre, de 
visszaköszönhet felnőttkorban olyan önmagunkkal kapcsolatos ítéletekben is, mint 
„nekem nincs nyelvérzékem”, „botlábú vagyok, sose fogok táncolni tudni”, vagy „a fő-
zéshez nincs érzékem”.

   A  serdülőkor az identitás kialakulásának időszaka. Erre az életszakaszra jellemző a 
belső életterv megerősödése. A fiatalnak el kell jutnia oda, hogy tudatosan felvállalja 
a felnőtt feladatokat. Ez kezdetben rituális formában történik. Ennek a rituális be-
avatásnak a jelentőségére visszatérünk annak a problémának a bemutatásánál, hogy a 
serdülőkor egy átmeneti periódus a gyerekkor és a felnőttkor közt. Az identitás meg-
találása nem a gyermekkori identitások összegzése, hanem a libidó (szexuális ösz-
tönkésztetés energiájának) áthelyezése egy képességekre alapuló szociális szerepre, 
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ez az életpálya megválasztása. Ennek a 
periódusnak a problémás megjelenési 
formája a szerepzavar, amit Erikson a 
korábbi nemi identitás iránti kétellyel 
hoz kapcsolatba. A  fejlődés problémá-
ja az identitásdiffúzió, ebben az esetben 
a személy nem képes a saját énképé-
vel azonosulni, nem találja meg a neki 
megfelelő foglalkozási szerepet sem. 
A  problémák a gyors testi változások 
miatt bizonytalanná váló testképből és 
a szociális kapcsolatok konfliktusaiból 
egyaránt eredhetnek. Fontos eleme en-
nek a fejlődési szakasznak az ideológiai 
érdeklődés, az eszmék iránti elkötelező-
dés. Ha a fiatalok számára nem nyújt a 
társadalom elfogadható eszmei keretet, 
ami Erikson szerint azt kell hogy köz-
vetítse, hogy „az irányítás előbb-utóbb 
a legjobbak kezébe kerül, s ez a leg-
jobbat hozza majd ki az emberekből” 
(Erikson 1997, 38.). Ha ezt nem nyújtja a társadalom, akkor a fiatalok nyitottak lesz-
nek utópisztikus vagy szélsőséges, radikális ideológiák iránt vagy identitásdiffúzió, az 
elköteleződés hiánya lesz jellemző. Viselkedéses tünetként problémás fejlődés esetén 
kriminalitás, túlzott azonosulás ifjúsági bandával, ideálokért való túlzott rajongás jele-
nik meg, vagy a társakkal való „lelkizés” az identitás megtalálása érdekében.

   A fiatal felnőttkor feladata az intimitás megtalálása egy megfelelő partnerrel. Ez a pár-
választás korszaka. Az egészséges fejlődés eddigi szakaszainak Erikson által kiemelt 
kritériumai teljes mértékben ritkán valósulnak meg egyszerre, de a lelki egészség 
feltételének minimálisan az ezekre való képességet tekinti: a kölcsönös genitális or-
gazmus egy szeretett partnerrel, akivel a személy kölcsönös bizalmat alakít ki, s aki-
vel megosztja az életét a munka, pihenés és utódnemzés terén és biztosítja az utódok 
egészséges fejlődését. A partner megtalálása és a bensőségesség vállalása nélkül szociális 
elszigetelődés, magány érzése következik be. Nem csupán a női és férfi szerep elfogadá-
sa és a párválasztás a fiatal felnőttkor feladata, hanem ezzel a szülői szerep felvállalása is 
egy újabb nemzedékről való gondoskodás formájában. Ezek hiánya a személy izoláció-
ját, szociális elszigetelődését okozza, és a személyiség éretlenségében, infantilis voná-
sokban vagy furcsa, különc viselkedésben nyilvánul meg.

  A felnőttkor feladata az új generáció felnevelése és az alkotóképesség megőrzése. A ge-
nerativitás a kor teljesítendő feladata, ami a nemzőképességen túl az alkotóképességet 

7.1. KÉP  „Most fiú legyek vagy lány?”  
Az identitáskeresés hosszadalmas és gyakran az 
extrém próbálkozásoktól sem mentes folyamat
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és a következő generáció biztosítását is jelenti. Az alkotóképesség legfontosabb ele-
mének Erikson az utódok felnevelése iránti igényt tartja. Ehhez a korszakhoz kap-
csolható a ma használt életközépi válság fogalma, amely 40–50 éves kor közt, az al-
kotóképes korszak derekán az addigi teljesítménnyel való elégedetlenség érzését és 
ennek feloldására az életpálya módosítását jelenti. Ez lehet tényleges pályamódosítás, 
újabb képzettség megszerzése vagy új tevékenység keresése. Nem minden foglalko-
zásbeli váltás írható a felnőttkori pszichés válság megoldási kísérletének számlájára, 
gazdasági nehézségek idején éppen ez az a generáció, aki leginkább veszélyeztetett a 
munkahely elvesztésében. A kettő azonban egybe is eshet, a kevésbé sikeres, és ezért 
önmagával is elégedetlen személyek néha a külső körülmények hatására, az állásuk el-
vesztése miatt is kényszerülnek váltani. Az alkotóképességgel kapcsolatos problémák 
tünetként egyrészt a következő generáció életvezetési problémáiban jelentkeznek, 
mert a személy nem képes sikeresen teljesíteni a szülői feladatait, másrészt magatar-
tásként álintimitásban és abban is megnyilvánulhat, hogy a személy túlzott jelentősé-
get tulajdonít a saját mindennapi jólléte, komfortérzete biztosításának.

  Az érett (idős) felnőttkor feladata az eddigi életúttal való szembenézés. Amennyiben 
a személy elégedetten képes visszatekinteni az elért eredményeire, képes elfogadni, 
hogy az életutak különbözőek, és nem mérlegeli az elért eredmények árát, akkor el-
érheti a bölcsességet, és képes lesz szembenézni a természetes módon közeledő ha-
lállal is. A kétségbeesés, a halálfélelem az addigi életpályával való elégedetlenség meg-
nyilvánulása. Napjainkban az életkor kitolódásával és a többgenerációs nagycsaládok 
helyett a nukleáris családban élés általánossá válásával ennek a szakasznak a jelentő-
sége s egyszersmind a problémák jelentkezése is növekszik. Egyrészt sok idős em-
ber válik nyugdíjassá egészségileg és szellemileg is aktív állapotban. Számukra értel-
mes és hasznos, örömteli tevékenységek találása nem mindig egyszerű, főként, ha a 
foglalkozásuk nem folytatható résztevékenységként, és korábban nem voltak olyan 
hobbitevékenységeik, amelyek nyugdíjasként folytathatóak. Az egyik gyümölcsöző 
kezdeményezés a még aktív korúak bevonására éppen a kiskamaszokkal kapcsolatos. 
Sikeres gyakorlat például torontói középiskolákban, hogy a pályaválasztás segítésére 
a fiatalok önként vállalkozó fiatal nyugdíjasok közül mentort választhatnak, aki rend-
szeresen foglalkozik a fiatallal, bevezetve őt az egykori foglalkozásának szépségeibe 
is. A másik probléma éppen ellenkező jellegű, az öregedéssel járó betegségek miatt az 
idősek közül sokan rászorulnak a rendszeres külső segítségre. Az időskor feladata an-
nak az elfogadása is, hogy most már mások nyújtanak segítséget nekik.

A  serdülőkor Erikson elmélete szerint nem csupán az identitáskeresés szempontjából 
fontos időszak, hanem az előző négy periódus feladatai itt más vonatkozásban újra elő-
térbe kerülnek. Ha a kisgyermek megtanulta, hogy bízhat a környezetében levő szemé-
lyekben, és képes érzelemteli kapcsolatok kiépítésére, akkor ez segíti abban is, hogy ser-
dülőként stabil baráti kapcsolatokat építsen ki a kortársaival és párkapcsolatba lépjen. 
A kisgyermekkorban átélt sikeres önállósodás vagy az ezzel kapcsolatos kudarcélmények 
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befolyásolják a serdülőkor tágabb autonómiatörekvéseit, az önálló döntéshozatal, a fel-
nőttektől való függetlenedés feladatainak megoldását. A  játszókor feladata a kezdemé-
nyezés, ami a serdülőkorban a saját célok kijelölésében, az egyén személyiségének is meg-
felelő életmód, életstílus kialakításában és a sikeres társas kapcsolatok kialakításában kap 
ebben a korszakban új jelentést. A  kisiskoláskor teljesítményelvárásaival kapcsolatban 
szerzett tapasztalatok befolyásolják a pályaválasztáshoz, a pálya eléréséhez kapcsolódó 
feladatok megoldását is (Erikson 2002).

A kontroll kérdése mint személyiségjellemző

A külső-belső kontroll személyiségdimenzió Rotter nevéhez fűződik. Azért tárgyaljuk az 
identitás témájával kapcsolatban, mert a környezettől függés, illetve az autonóm, belülről 
irányított viselkedés kialakítása összefügg az identitás, a felnőtt független személyiség ki-
alakulásával. A külső, illetve belső kontroll azt jelenti, hogy a személy milyen tényezők-
nek tulajdonítja az életeseményeket: szerencsének, a személyen kívüli tényezőknek vagy 
úgy érzi, ő maga határozhatja meg azokat.

A külső kontrollos személyiség úgy érzi, külső tényezők határozzák meg, hogy meny-
nyire boldogul az életben, a szerencse, a külső szabályok, előírások a döntőek, míg a belső 
kontrollos úgy érzi, hatékonyan képes irányítani a vele kapcsolatos történéseket.

Természetesen a végletes külső vagy belső kontrollos személyiség nagyon ritka, az 
autonóm, magabiztos emberek sem gondolják, hogy a külső tényezők ellenére bármire 
képesek (ez az omnipotenciaérzés a valóság észlelésének a hiánya), de a reális mértékű 
belső kontroll érzése az egészséges személyiség ismérve (vö. 17. fejezet).

A belső kontroll kialakulásában szerepet játszó tényezők közül a szülői nevelői attitűd 
szerepét érdemes aláhúzni. A túlzott korlátozás, szülői kontroll a külső kontroll érzését 
erősíti. Ha viszont a szülő engedi, sőt bátorítja a gyermek kezdeményezéseit, akkor ez a 
gyermek számára azt az élményt nyújtja, hogy befolyásolni képes a környezetét, és ez 
hozzájárul a belső kontroll kialakulásához. Szerepet játszik ezenkívül a szülők által nyúj-
tott minta is. Ha a gyermek azt tapasztalja, hogy a szülő aktívan küzd a problémás helyze-
tek megoldása érdekében, akkor ő maga is hasonlóan erőfeszítéseket fog tenni a problé-
mák leküzdésére.

A kompetenciaélmény áttételesen szintén a belső kontroll attitűdöt erősíti. A környe-
zettel való hatékony ismerkedés, a tárgyi világgal kapcsolatos pozitív tapasztalatok, siker-
élmények segítik a gyermeket abban, hogy önmagát mint kompetens, a környezetével 
bánni tudó egyént tekintse. Az ügyesség, a tárgyi világból kapott visszajelzések így hozzá-
járulnak a belsőkontroll-attitűd kialakulásához is (Kulcsár 1974).

A belső kontroll következményei  A siker, illetve a kudarc élménye jellegzetesen változ-
tatja meg az igényszintet (lásd 10. fejezet), ügyességi helyzetekben siker esetén igény-
szint-növekedés, míg kudarc esetén igényszintcsökkenés következik be. A véletlen hely-
zetekben viszont pont fordított a helyzet, siker után megnövekszik a kudarc szubjektív 
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valószínűsége. Érdekes módon ez nem csupán a helyzettől függ, hanem a külső-belső 
kontroll attitűdtől is, a belső kontrollosok hajlamosak minden helyzetet inkább ügyessé-
ginek érezni, és siker esetén növelik az igényszintjüket, míg a külső kontrollosok általá-
ban a feladathelyzeteket is véletlen helyzeteknek élik meg, és sikert követően csökkentik 
az elvárásaikat.

A belső kontrollos személy hatékonynak éli meg saját magát a környezettel szemben, 
ezért feladathelyzetekben kitartóbban próbálkozik a feladatok végrehajtásával.

Ez a hatékonyságérzés olyan területeken is megmutatkozik, mint a betegséggel való 
megküzdés, kimutatták például, hogy a belső kontroll attitűd jó hatással van az immun-
működésre is.

A belső kontroll attitűd némileg független az önértékelés szintjétől, bár az eddig em-
lített tényezők, a kitartás, hatékonyságérzés stb. végső soron az alapvetően pozitív énkép-
hez vezetnek, azonban bizonyos területeken a személy éppúgy gondolhatja, hogy a célok 
elérése az ő alkalmatlansága miatt nem fog sikerülni, mivel tőle függ a siker vagy a kudarc.

A külső kontrollos személy is számíthat sikerre, csak nála a sikerelvárás oka nem a sa-
ját ügyessége, hanem az, hogy ő „szerencsés alkat” (Carver–Scheier 1998).

A  belső kontroll attitűd pontosabb percepciós teljesítménnyel jár együtt, az ilyen 
személyek több információt vesznek fel a környezetből, például belső kontroll attitűd-
del jellemezhető, kórházban fekvő tébécés betegek több ismerettel rendelkeztek mind 
a betegségükkel, mind a kórházi környezettel (pl. a büfé nyitva tartásával) kapcsolatban 
(Kulcsár 1974).

A belső kontrollosok az ügyességi helyzetben nagyobb kitartást tanúsítanak, és a fel-
adatvégzés során a teljesítményt fokozó, ún. facilitáló szorongást élnek át, míg a külső 
kontrollosok teljesítményét rontja a szorongásuk (debilizáló szorongás).

A környezet jellemzői befolyásolják a pillanatnyi külső-, illetve belsőkontroll-érzést, 
a korlátozó vagy kiszámíthatatlan környezet a külső kontrollt jelenti a személy számára. 
Serdülőkorban, amikor a fiatal önállósodási törekvései, feladatvégzési és társas kompe-
tenciái egyaránt lehetővé teszik a környezettel való hatékony bánásmódot, különösen 
fontos, hogy amennyire csak a körülmények engedik, biztosítsuk az önállóságot.

Serdülőkorban az önállósodási törekvések a fejlődés természetes velejárói. Ugyan-
akkor a környezet sokat tehet azért, hogy a fiatal átélhesse azt, hogy ő is képes a kör-
nyezetére hatást gyakorolni, és egyre inkább önállóan és felelősségteljesen irányítani a 
saját életét. Így megerősödhet a belső kontroll érzése. Az iskolai helyzetekben a belső 
kontroll attitűdöt a szabályok közös kialakításával, a helyzetek bejósolhatóságának nö-
velésével (például előre megállapodott számonkérés a váratlan röpdolgozatok helyett), 
felelősségvállalást igénylő feladatok adásával és az egyenrangú konfliktusmegoldással le-
het erősíteni.
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 n A SERDÜLŐKORI KRÍZIS MAGYARÁZATAI

Többféle elképzelés is van arról, hogy a serdülőkorban miért tapasztalhatóak olyan gyak-
ran problémák. Ezeket tárgyaljuk a következőkben.

A serdülőkor mint fejlődési krízis  Erikson fejlődéselmélete magyarázatot szolgáltat az 
énfejlődés szempontjából kritikusnak tartott szakaszok problémáira. A dackorszak, az is-
kolába lépés időszaka és a serdülőkor egyaránt az identitás kérdését állítja központba, 
míg a többi időszakban inkább a társas szempontok dominálnak.

A két-három éves gyerekek önállósági törekvésekkel jellemezhető fejlődési periódu-
sát nevezik dackorszaknak. Ebben az időszakban a környezettől való önállósodás meg-
nyilvánulásaival s egyszersmind a saját képességek kipróbálásának jeleivel találkozunk. 
A gyermek maga akarja a dolgokat csinálni, maga szeretné eldönteni, hogy milyen ruhát 
vegyen fel, mit csináljon. Ennek a korszaknak a központi kérdése a környezettől való kü-
lönállás megtanulása (Kósa 1990).

Az iskolába lépés a „mennyit is érek én” kérdését érinti. A teljesítmény alapján érté-
keli a gyerek is, és a felnőtt is a gyermeket. Érdemes hozzátennünk, hogy ez sokszor azért 
válik olyan kiélezetté, mert a szülő is megmérettetésnek éli át saját maga szempontjából a 
gyermeke iskolai teljesítményét.

A  serdülőkorban szembesül a személy a legtöbb területen a változásokkal: biológiai, 
szociális, intellektuális téren egyaránt. Problémás kor-e a serdülőkor? Mint láttuk, Erik-
son elmélete szerint a serdülőkor éppen úgy állítja feladatok elé a fiatalt, mint a korábbi 
periódusok. Erikson fejlődési krízisről beszél, ami egyrészt természetes jelenség, másrészt 
magának a fejlődésnek a mozgatórugója. Ebben az életszakaszban történik az identitás, az 
énazonosság kialakítása. Hogy ez mennyire nehéz feladat az adott egyén számára, azt befo-
lyásolják az addigi fejlődés problémái vagy kiegyensúlyozottsága, ugyanakkor a serdülőkor 
problémái a társadalmi elvárásoktól és a környezet nyújtotta segítségtől vagy éppen nehéz-
ségektől függnek. Érdekes szempont ezzel kapcsolatban az a gondolat, hogy miközben a 
serdülő, aki a nem csekély − később részletezésre kerülő − változást átéli, azalatt a szülei is 
átmeneti korban vannak (lásd életközépi válság). Nekik legalább két nehéz kérdéssel kell 
megküzdeniük, a saját foglalkozásukban elért eredmények mérlegével, esetleg az azzal való 
számvetéssel, hogy a hátralevő életútjukon a fiatalkori céljaik már csak részben vagy egy-
általán nem valósíthatóak meg, másrészt azzal, hogy el kell engedniük a gyermeküket vagy 
gyermekeiket, a szülői szerepük rövid időn belül alapvetően átalakul (Kulcsár 2004).

A krízis mátrixelmélete  A serdülőknél gyakrabban jelentkeznek viselkedéses és pszi-
chés problémák akár a kisiskoláskorúakkal, akár a fiatal felnőttekkel hasonlítjuk össze ezt 
a korosztályt. Ezt Jacobson (1979, idézi Kulcsár 2004) azzal magyarázza, hogy a fejlődés 
szempontjából nehéz korszakban a személy sérülékenyebb. A mátrixelmélet azt feltétele-
zi, hogy a sokféle hatás, ami az embert, ez esetben a serdülőt éri, nem egymástól függet-
lenül hatnak, hanem kölcsönhatásba is lépnek. Vagyis az egyik okból már megterhelő 
pszichés helyzetben levő serdülő számára egy másik probléma sokkal intenzívebben hat-
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hat, a hatások nem egyszerűen összeadódnak, hanem egymás hatását erősíthetik vagy 
csökkenthetik. Az ebben a periódusban a serdülőt ért nehéz helyzetek, családi krízis, szü-
lők válása vagy elvesztése nagyobb problémát jelenthetnek, nehezebben küzdenek meg 
ezekkel a helyzetekkel, mint egy nyugodtabb életszakaszban. Ez azt is jelenti, hogy a ser-
dülő hevesebb tünetet produkálhat ugyanarra az eseményre, mint mások. Ugyanakkor 
pedagógusként mindig érdemes felmérni, hogy a tünetek jelzik a válság meglétét, és a he-
ves tünetekre, például szélsőséges hangulatingadozásra, heves érzelmi reakciókra a mát-
rixelmélet ugyan magyarázatul szolgál, de ezek egyszersmind jelzik azt is, hogy a serdülő 
nem képes megküzdeni a problémával, segítségre szorul.

A serdülés tehát fokozhatja a tüneteket, de ez nem jelenti azt, hogy minden szélső-
séges megnyilvánulást egyszerűen a számlájára írhatunk. Mindig számolni kell azzal is, 
hogy nem a serdülés, illetve nem a serdülés miatti nehezebb alkalmazkodás magyarázza 
a tüneteket, hanem maga a kiváltó ok. Vagyis az a hozzáállás a kamasz problémáihoz, ami 
természetesnek fogadja el a korábbiakhoz képest deviáns viselkedés megjelenését, el is 
altathatja a felnőttek figyelmét olyankor is, amikor a serdülőkorban jelentkező, de a ser-
düléstől független krízis váltja ki a tüneteket.

A serdülőkor mint átmeneti periódus  A serdülőkor nehézségeinek hátterében többen 
társadalmi hatásokat hangsúlyoznak. Két klasszikus szerzőt emelünk ki ezzel a gondolat-
tal kapcsolatban, Kurt Lewint és Margaret Meadet.

Lewin a vezetési stílusokkal kapcsolatos elméletalkotóként közismert, de legalább 
ilyen érdekes az általa megfogalmazott mezőelmélet (Lewin 1972; lásd 1. és 7. fejezet), 
ami a mai pszichológiai közgondolkodás számára már természetes gondolatot fogalmaz 
meg, amikor az egyén helyzetének értelmezésébe bevonja a környezeti szempontokat. 
Számunkra nagy előnye, hogy elemzése szemléletes magyarázatul szolgát a serdülőkor 
megértésére is. E szerint a személy helyzetének és viselkedésének megértéséhez azt a szo-
ciális mezőt érdemes elemezni, ami a személyt körülveszi.

Lewin mezőelméleti fogalmakkal írja le a serdülő helyzetét (Lewin 1972). A gyer-
mekkor és a felnőttkor egyaránt jól definiálható szabályok szerint működik, és az egyént 
körülvevő élettér (mező) a személy számára egyértelmű és áttekinthető. A kettő közt az 
a lényeges különbség, hogy a felnőtt élettere, társas viszonyai, feladatai és szabadsága 
lényegesen tágabb. A kisgyermekkor és a serdülőkor közt azonban alapvető különbség 
van, a kisgyermekkorban a cselekvés mozgástere is kisebb, és egyértelműek a szabályok, 
a gyermek jogai és kötelességei. A serdülőkorban hirtelen kitágul a cselekvési tér mind az 
önálló programok, mind a társas viszonyok tekintetében. A serdülő már egyedül, a szü-
lő felügyelete nélkül közlekedik, sokszor maga dönt arról, hogy hol és mennyi időt tölt, 
hogyan osztja be és kivel tölti a napját. Kitágul tehát a szabad mozgástere, ami még nem 
akkora, mint a felnőtté, ugyanakkor bizonyos lehetőségek be is zárulnak, amelyek a kis-
gyerekkorban nyitva álltak. Most már nem viselkedhet „gyerekesen”, pl. nem nyafoghat, 
ha valamit nem sikerül neki megcsinálni.

A viselkedés szabályai azonban nem egyértelműek, a hirtelen kitáguló mozgástér le-
hetőségeit sok esetben másképp ítélik meg a felnőttek és a serdülő maga vagy a kortár-
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sai. A felnőttek sok szempontból elvárják tőle az önállóságot, de még sokáig a felnőttek-
től függ, mind anyagilag, mind pszichés szempontból. A felnőttekkel való konfliktusok 
ebben az értelmezésben az élettér észlelésének különbségeiből származnak, a serdülő 
szabadságot érzékel ott, ahol a felnőtt még maga szeretné a szabályokat meghatározni. 
Gyakori konfliktus ezért a felnőttek és a serdülők közt az időbeosztás, a hazaérkezés idő-
pontja, a szabadidő-eltöltés módja, az öltözködés, a „rend”. Ez utóbbi különösen szemlé-
letesen magyarázható a mezőelmélet keretein belül, a serdülő a saját szobáját olyan intim 
szférának tekinti, amelyben maga határozhatja meg a szabályokat. A szülő gyakran korlá-
tozóbb, mint amit a serdülő jogosnak tart. Ilyen kérdések a felnőttek számára legálisnak 
tartott alkoholfogyasztás vagy dohányzás kérdése is, ahol a szülő őt még gyermeknek, a 
serdülő viszont magát már felnőttnek szeretné tartani.

A konfliktusok forrása az is, hogy sok esetben maga a felnőtt – szülő vagy pedagó-
gus – sem biztos a szabályállítás kérdéseiben, ezért úgy kommunikálja az elvárásait, hogy 
a hangsúlyból, a mondat szerkezetéből érződik, hogy ő sem hisz eléggé abban, hogy a 
serdülő követni fogja az utasításait vagy kéréseit. Ez még bizonytalanabbá teszi a serdülőt 
körülvevő szociális mezőt.

Lewin gondolatmenetének legérdekesebb pontja a devianciák magyarázata. Míg a 
jól definiált gyerekkori viszonyok közt egy tiltás megszegésének jól láthatóak, sokszor 
nyíltan lefektetettek a következményei, addig a serdülők deviáns viselkedése kevésbé tű-
nik „bátor” lépésnek. A  mező strukturálatlanságával magyarázza Lewin, hogy a serdü-
lők gyakrabban követnek el deviáns viselkedéseket, és vonzódnak szélsőséges ideológiák 
felé. Ez abból következik, hogy a serdülő számára az élettér definiálatlan, ezért az eddi-
gi szabályoktól lényegesen eltérő viselkedés nem tűnik olyan nagy változásnak, mint ha 
ugyanez gyermek- vagy felnőttkorban történne, ahol az egyes élettérrészek változásai el-
indítják más téren is a változást. A serdülő tevékenységei, társas viszonyai kevésbé függ-
nek össze egymással, így a deviáns lépés is megengedhetőbb (szélsőséges csoportviselke-
dés, droghasználat, extrém sportok, különleges intellektuális területek iránti érdeklődés). 
A környezetükben bekövetkező számos változás azt is okozza, hogy a szélsőséges viselke-
dés sem tűnik sokkal nagyobb lépésnek, mint az olyan társadalmilag elfogadott, de eddig 
nem gyakorolt viselkedések, mint az autóvezetés vagy a külföldi utazás szülők nélkül.

Margaret Mead antropológusként az 1930-as évektől kutatta a természeti népek szo-
kásait. Résztvevő megfigyelőként éveket töltött különböző törzseknél és azt tapasztal-
ta, hogy náluk a serdülőkort nem élik meg válságként sem a fiatalok, sem a felnőttek. 
A nyugati kultúrában hosszú és rosszul definiált átmeneti periódus helyett, ami nálunk 
a serdülőkort jelenti, ezekben a kultúrákban a gyermeki és felnőtti kultúra közt éles ha-
tár húzódik, és egy jól definiált időpontban, beavatási szertartás keretében kerül át a fia-
tal a gyermekek alcsoportjából a felnőttek világába. Ez sokszor próbatétel formájában 
történik, a fiatalnak be kell bizonyítania, hogy például elég ügyes már ahhoz, hogy részt 
vehessen a felnőtt férfiak vadászatában. Margaret Mead később árnyaltabban fogalma-
zott, és némiképp revideálta a nyugati társadalmak és a természeti kultúrák kategorikus 
szembeállítását a serdülőkori problémákkal kapcsolatban, azonban a serdülőkor hosszan 
elhúzódó jellege és a kialakuló konfliktusok mértéke közti összefüggést jól szemlélteti ez 
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a példa. A nyugati kultúrákban nem lehet nem észrevenni a generációk közti konfliktu-
sokat, míg a Mead által megfigyelt kultúrákban ezek sokkal kevésbé látványosak (Mead 
1970; Vikár, l980). A kultúrák különböznek abban, hogy a serdülőkor határa mennyire 
definiált, és azokban a kultúrákban, ahol egyértelmű szokások, szabályok alapján válik a 
gyermek a felnőtt társadalom tagjává, a serdülőkor kevesebb fejlődési problémát jelent 
(Cole–Cole 2006). A nyugati kultúrákban is megtaláljuk ennek a felnőttkorba való be-
avatásnak a szimbolikus formáit, ilyen a keresztény és zsidó egyházakban a felnőttkorba 
lépéshez kapcsolódó szertartás (konfirmáció, bérmálás, bár micva), sőt az érettségi és az 
azt megelőző szalagavató bál, ahol a lányok hosszú – sokszor szó szerint menyasszonyi – 
ruhát öltenek. Ezek azonban csak akkor segítenek a felnőtt szerep kialakításában, ha nem 
a külsőségeket, hanem a felnőtti felelősség felvállalását hangsúlyozzák.

 n A SERDÜLŐKOR FELADATAI 

Akár a fejlődés kitüntetetten problémás szakaszaként tekintünk a serdülőkorra, akár úgy, 
hogy a problémákat a fejlődés velejárójaként természetes módon fogadjuk el, akár azt 
gondoljuk, hogy a serdülőkor halmozódó személyiségfejlődési és viselkedéses tüneteit 
igyekezni kell minimálisra csökkenteni, mert ezek jelentős része a nevelési gyakorlat és a 
serdülő igényei közti összhang tünetei (Campbell 2001), mindenképp azt láthatjuk, 
hogy ez a kor jelentős feladatok elé állítja a fiatalokat. Havinghurst nyolc területen hatá-
rozza meg a serdülőre váró feladatokat (B. Kádár 1997):

   a testkép elfogadása és a biológiai változásokhoz való alkalmazkodás;
   azonosulás a nemi szereppel;
   a kortárskapcsolatok;
   érzelmi függetlenedés a szülőktől és általában a felnőttektől;
   felnőtt társadalmi szerep kialakítása, pályaválasztás;
   párválasztás, felkészülés a családalapításra;
   felelősségteljes viselkedés;
   ideológiai és morális elköteleződés.

Ezen feladatok mentén járjuk végig a serdülőkor jellemzőit és az ezekkel kapcsolatos ne-
hézségeket és nevelési feladatokat.

A biológiai változások  A serdülőkor legszembetűnőbb jellemzője a biológiai érés és az 
ezzel járó gyors változások, a testmagasság, testalkat változása stb. A megváltozott test-
képhez alkalmazkodni kell, és a testi változások megjelenésének vannak társas konzek-
venciái is. A hirtelen bekövetkező testmagasság-változás sokszor látványos következ-
ményekkel jár. A  növekedés nem egyenletes, gyakran előfordul, hogy a serdülőnek 
először az orra lesz nagyobb, és időlegesen megbomlik az arc harmóniája, vagy a keze- 
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lába nyúlik meg először, és eltart egy ideig, hogy a fiatal hozzászokjon, hogy most már 
hosszabb a karja, egy ideig ügyetlenebbé, sutává vagy a szokatlan testi változások miatt 
gátlásosabbá válik.

A testi változás lányoknál sokszor a teltebb – nőiesebb – formákat is jelenti, ami szin-
tén okozhat nehézségeket. A testképideált erősen befolyásolja a társadalmi közgondol-
kodás, ami fiúknál az áltagos testalkatot tartja kívánatosnak, míg nőknél a sovány alkatot 
részesíti előnyben. Így lányoknál sokkal gyakoribb, hogy ebben a korban különösen elé-
gedetlenek a testsúlyukkal, amit a kortársak visszajelzései tovább erősítenek. Ez az elége-
detlenség vezethet el a rendszeres fogyókúrázáshoz, amelynek patologikus formái – az 
anorexia és bulimia − szintén a serdülőket, elsősorban a serdülő lányokat veszélyezteti. 
Ezekkel részletesen a 39. fejezetben foglalkozunk.

A változások másik területe a nemi jellegzetességek kialakulása, és a nemi érés látvá-
nyos jelei: lányoknál az első menstruáció, fiúknál a spontán magömlés megjelenése. Fon-
tos mindkét nem esetén, hogy a fiatal kellő időben fel legyen készítve – ideális esetben a 
szülő által – nem csupán magára a biológiai folyamat ismeretére, mert ezt az információt 
manapság a fiatalok akár az interneten is elérik, hanem a lelki vonatkozásaira. Például 
fontos annak az információnak az átadása is, hogy a nemi érés tekintetében többéves kü-
lönbségek is gyakoriak a serdülők közt. Lányoknál az első menstruáció átlagos időpontja 
12¾ év, általában 11 és 17 év közé esik, fiúknál kicsit későbbi az első magömlés, az átlagos 
életkor 14½ év, szórása a 12 és 16 év közt van. Fontos információ lehet ezért a fiatal szá-
mára, hogy a menstruáció, illetve a spontán magömlés megjelenésének időpontja várha-
tóan a látványos testmagasság-növekedést követően, lányoknál 1,5 évvel, fiúknál 2 évvel 
ezután a legvalószínűbb.

A korai vagy késői serdülés befolyásolhatja a személyiségfejlődés alakulását. Fiúk ese-
tén a korai serdülés egyértelmű előnyt jelent a társak körében, a korán érők a kortárs-
csoportban kedvezőbb pozíciót töltenek be, és maguk is elégedettebbek testi tulajdon-
ságaikkal, mint későn érő társaik. Fiúknál a testmagasság és a fizikai erő jelentőséggel bír 
a csoportban elfoglalt pozíció szempontjából, így a korán serdülőknek nagyobb esélyük 
van arra, hogy vezető szerephez jussanak a kortárscsoportban. A korai serdülésnek azon-
ban nem csak előnyei vannak, a korán serdülők hajlamosabbak dohányozni, kipróbálni 
a veszélyesebb, sokszor deviáns viselkedéseket is, mint az alkohol, a drogok vagy akár 
a kisebb törvényszegések. A korán érő fiúk személyiségtényezőit vizsgálva Sussman és 
munkatársai alacsonyabb szintű önkontrollt és kisebb érzelmi stabilitást találtak (Suss-
man et al. 1985). A későn érő fiúk számára időlegesen nehézségeket okoz a késői ser-
dülés, ilyenkor érdemes arra figyelni, nincsenek-e irreális félelmei a fiatalnak azzal kap-
csolatban, hogy a serdülés jelei nem csak „késnek”, hanem egyáltalán bekövetkeznek-e 
nála. A későn érő fiúk fiatal felnőttkori vizsgálatából az derül ki, hogy ezek a nehézségek 
átmeneti jellegűek, a korán és későn érő fiúk felnőttkori pszichés egészsége nem külön-
bözik egymástól.

Lányoknál a korai érés hatásai a fiúkhoz képest általában kedvezőtlenebbek, náluk a 
társakhoz képest korábban bekövetkező nemi érés az önmagukkal való elégedetlenség-
gel, depressziós tünetekkel, érzelmi labilitással is együtt járhat. A serdüléssel járó nőies 
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formák korábbi megjelenése egyrészt érdeklődést vált ki a náluk idősebb fiúk körében, 
megjelenik az udvarlás, ami a szülők oldaláról a féltést is kiváltja. Ez a szülők részéről ter-
mészetes reakció, s egyben konfliktus forrása is a lánygyerekkel. A korai éréssel kapcso-
latos vizsgálatok azonban korántsem egyértelműek, az érés időpontja önmagában nem 
dönti el annak kedvező vagy kedvezőtlen hatását, hanem a környezet reakciója és a sze-
mélyiség stabilitásának mértéke együttesen befolyásolja a serdülés kedvező vagy kedve-
zőtlen következményeit (Cole–Cole 2006).

Azonosulás a nemi szereppel  A nemi szerep két vonatkozásban érdemel a serdülőkori 
fejlődés szempontjából figyelmet. Egyrészt a korábban említett nemi érés elfogadása és a 
szexuális vágyak megjelenése szempontjából, ami új élmény a fiatal számára, másrészt 
szélesebb értelemben a társadalmi nemi szerep elsajátítása szempontjából.

A férfi és női szerep elvárások jelentősen változnak, amit az ezzel kapcsolatos kultúr-
közi vizsgálatokból is láthatunk (Nguyen Luu 2001b). Míg a tradicionális nemi szerep fel-
fogás egyértelmű elvárásokat fogalmazott meg a nőies és férfias viselkedéssel kapcsolat-
ban, addig ez manapság már sokkal kevésbé egyértelmű. A tradicionálisan férfias pályák 
kinyíltak a nők előtt, és nem csodálkozunk azon, hogy az óvodapedagógus szakon fiúk is 
végeznek. Nem csupán a foglalkozások tekintetében közeledtek egymáshoz a nemekkel 
kapcsolatos elvárások, hanem az elvárt személyiségvonások és viselkedés tekintetében 
is. A  tradicionálisan női tulajdonságnak tartott nyílt érzelemkifejezés ma már a férfiak 
esetén is méltányolt tulajdonság, sőt elfogadóbbak vagyunk az olyan viselkedésformák-
kal kapcsolatban is, mint amikor egy férfi is sírással fejezi ki a meghatottságát. Ugyan 
lényegesen kevesebb a női vezető, mint a férfi, pedagóguskörben is láthatjuk, hogy az el-
nőiesedett iskolai közegben is arányaiban több a férfi igazgató, ugyanakkor ma már a női 
vezetőktől sem idegenek az olyan „férfias” tulajdonságok, mint a határozottság, racionális 
döntéshozatal, kemény elszántság. Az apai szerepelvárásokon is nyomon követhetjük ezt 
a folyamatot, az apák sok családban kezdettől fogva részt vesznek nem csupán a gyerekkel 
való foglalkozás, hanem a gyerekgondozás feladataiban is. Mindezek új kihívást jelente-
nek a felnövő generáció számára. A szülőktől látott minták nem jelentenek egyértelmű 
eligazodási pontokat, az újabb generáció tagjai gyakran radikálisan újra kell értelmezzék 
a nemükhöz kapcsolódó szerepelvárásokat.

A nemi szerep elfogadása a nemi orientáció kérdése szempontjából is jelentőssé vál-
hat ebben az életkorban, mert a homoszexuális fiatalok ekkor szembesülnek azzal, hogy 
ők ebből a szempontból eltérnek a többségtől, ugyanakkor a heteroszexuális fiatalok közt 
is előfordul a félelem a saját nemi orientációjukkal kapcsolatosan.

A nemi orientációt három dimenzió mentén vizsgálják: a nemi vágy, a szexuális visel-
kedés és a romantikus vonzódás területén. Az Egyesült Államokban végzett reprezentatív 
vizsgálat szerint a három szempont közül minimum az egyik tekintetében homoszexuális 
élményekről a férfiak 10,1%-a és a nők 8,6% számolt be, vagyis ilyen élményeket viszony-
lag gyakran élnek át heteroszexuális személyek is (Laumann et al. 1994, idézi Atkinson 
et al. 1999). Sok fiatalban indokolatlan félelmek élnek azzal kapcsolatban, hogy az átélt 
nemi vágy vagy a romantikus rajongás például egy azonos nemű színész vagy más hí-
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resség iránt nem a homoszexualitás első jele-e. Ha tudjuk, hogy ezek mennyire gyakori 
élmények, könnyen megnyugtathatjuk a fiatalokat, hogy ezeknek nincs nagy jelentősége.

A homoszexualitás kialakulásának okával kapcsolatban több elképzelés is van. A ge-
netikai okok szerepét több kutatási eredmény is valószínűsíti. Az egypetéjű ikrek közt 
gyakoribb az együttes előfordulás, azonban a genetikai determináció nem kizárólagos, a 
homoszexuális személyek egypetéjű ikerpárja az esetek 50%-ban heteroszexuális. A má-
sik genetikai faktor, ami szerepet játszhat a homoszexuális orientációban, a Xq28 kromo-
szómarész rendellenessége, ami gyakoribb a homoszexuális személyeknél (Hamer et al. 
1993; Atkinson et al. 1999). Az okok közt a méhen belüli hormonális hatások szerepét is 
valószínűnek tartják. A genetikai nemnek megfelelő nemi hormonok hiánya, vagy az arra 
való érzékenység hiánya esetén nagyobb esély van arra, hogy az azonos neműekhez való 
vonzódás kialakul (Cole–Cole 2006).

A  homoszexualitást magyarázó kísérletek közt találjuk a heteroszexualitást magya-
rázó próbálkozást is, ami abból indul ki, hogy annak magyarázatával jutunk a homosze-
xualitás jelenségének megértéséhez, hogy hogyan biztosítja a fejlődés az ellenkező nem 
iránti vonzódást. Magyarázatul a nemi vágyban szerepet játszó izgalmi szint emelkedése 
szolgál. Azt feltételezik ugyanis, hogy a kortárskapcsolatokban korai életkortól jelentke-
ző azonos nemű játszótárs iránti preferencia azt eredményezi, hogy az ellenkező neműek-
kel kapcsolatban lényegesen kevesebb tapasztalatot gyűjtünk, így a másik nem egzotikus 
számunkra, ami arusalszint-emelkedést okoz, amikor a másik nem képviselőivel vagyunk 
együtt. Ez az arusalszint-emelkedés játszhat szerepet abban, hogy a másik nem vonzó szá-
munkra (Bem 1995, idézi Atkinson–Hilgard 2005).

A nemi orientáció kialakulásában a kezdeti vizsgálatok fiúknál az apai elutasító maga-
tartást gondolták felelősnek, ami gátolná az apával való azonosulást. A későbbi vizsgálatok 
azonban ezt az elképzelést nem támasztották alá, a szexuális orientáció nem az azonos nemű 
szülőhöz való viszonytól függ, azonban azt igazolták a vizsgálatok, hogy az apák általában 
elutasítják a fiúk esetén a nőies viselkedést. Homoszexuális felnőttek gyermekkori viselke-
désében gyakrabban találunk nemi szempontból nonkonform viselkedést – fiús játékokat 
kedvelő lányokat és lányos viselkedést mutató, a másik nemet mint játszótársat kereső visel-
kedést. Azonban ez visszafelé már nem igaz, a focizó és autókkal játszó lányok, a babázást 
kedvelő fiúk viselkedéséből semmilyen következtetést nem lehet levonni.

A környezet szerepének azonban más oldalról jelentősége lehet a nemi identitás ki-
alakulásában. Ellis (1996) az öncímkézés jelentőségét emeli ki a homoszexualitás kialaku-
lásában. Ez az interakcionalista megközelítés a szexuális identitás kialakulásánál a gyer-
mekkori nemi nonkonform viselkedés – lányos fiúk, illetve fiús lányok – szerepét tartja 
jelentősnek abban, hogy a személy magát férfiasnak, illetve nőiesnek tartja. A környezet 
visszajelzései arról, hogy a személy viselkedése eltér a szokásostól, erősíti azt az érzést, 
hogy ők különböznek, és ezért nagyobb valószínűséggel címkézik magukat homo- vagy 
biszexuálisnak. A szexuális orientáció szempontjából irányadó a személyek önmeghatá-
rozása. A korábban már említett reprezentatív vizsgálat (Laumann et al. 1994) szerint az 
USA felnőtt lakosságában homo- vagy biszexuálisnak tartja magát a férfiak 2,8%-a és a 
nők 1,4%-a.
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Az első szexuális tapasztalatok a közhiedelemmel ellentétben nem okai a homosze-
xualitásnak. Egyrészt a serdülőkorra általában szexuális tapasztaltok nélkül is eldől a sze-
xuális orientáció. A  homoszexuális fiatalok gyakran számolnak be arról, hogy már ko-
rábban érezték, hogy a saját nemük iránt érdeklődnek, a saját nemű kortársaikat találják 
vonzónak (Bell–Weinberg–Hammersmith 1981). Másrészről több olyan kultúrát isme-
rünk, ahol a fiatalok első szexuális élménye a saját nemükhöz kötődik – akár természeti 
népekről szóló beszámolókat, akár Illyés Gyula Puszták népe című szociografikus regé-
nyét hozva példaként.

A homoszexualitás okainak feltárása nem tekinthető lezárt kutatási területnek. Az itt 
felsorakoztatott szempontok a genetikai tényezők és környezeti hatások szerepét egy-
aránt támogatják, és a pszichológiai tényezők esetén gyakori környezet-öröklés vitának 
lehetünk itt is tanúi. Az a kérdés, hogy a homoszexualitást alapvetően genetikai vagy 
döntően környezeti tényezők okozzák, netán a kettő kölcsönhatásaként jön létre a nemi 
identitás, nem azonos azzal a kérdéssel, hogy a személy számára determinált vagy szabad 
döntés kérdése a nemi identitás (Atkinson–Hilgard 2005).

Miért fontosak mindezek a szempontok egy pedagógus számára? A homoszexuális 
emberek általában serdülőkorban szembesülnek saját szexuális orientációjukkal. Nem 
egyszer titkolják, szégyenérzet, bűntudat kíséri ezt a felismerést. Ha környezet megértő a 
serdülővel szemben, és elfogadja őt a szexuális vonzalmai mellett is, akkor segítséget tud 
nyújtani ahhoz, hogy megküzdjön az ezzel járó pszichés nehézségekkel, különösen, hogy 
elkerülje a kortárscsoportból való kirekesztődést. Ugyanakkor fontos az egészséges pszi-
chés fejlődés szempontjából – a nemi orientáció szempontjától függetlenül is – hogy a 
szocializáció során mind a saját nemi szerep, mind a nemre jellemző szexuális viselkedés 
vonzóvá váljék a serdülő számára.

A kortárskapcsolatok  A kortárskapcsolatok jelentősége az életkorral egészen a serdü-
lőkorig folyamatosan nő. A 20. fejezetben foglalkozunk részletesebben az átpártolás je-
lenségével, azzal, hogy hogyan válnak egyre jelentősebbé a kortársak az egyén életében a 
felnőttekhez képest. A serdülők már a szabadidejük legnagyobb részét kortársakkal töl-
tik. Ebben érdemes különválasztani a két-három fős baráti együttléteket a társaságban 
töltött időtől, mert az előbbi a személyes kapcsolatokról, az utóbbi viszont a csoportos 
együttlétről, a közös tevékenységekről szól. A kortárscsoportok szempontjából érdemes 
megkülönböztetni a klikkeket és bandákat (Cole–Cole 2006). A klikkek olyan kisméretű 
csoportok, ahol a tagok közt személyes kapcsolat van. Közös érdeklődési kör, közös szo-
kásrendszer, például hasonló öltözködés, viselkedési stílus jellemző a tagokra. Általában 
olyan társak csoportja, akik bizonyos tevékenységeket rendszeresen együtt végeznek, 
például közösen töltik az ebédidőt, együtt fociznak vagy tanulmányi tevékenységet vé-
geznek rendszeresen együtt, mint egy tanóra baráti alapon szerveződő állandó munka-
csoportja vagy egy szakkör tagjai. Egy diák egyidejűleg több klikk tagja is lehet. A bandák 
nagyobb létszámú csoportok, ezek két típusát lehet különböztetni. Az egyik a klikkekből 
és baráti csoportokból szerveződő nagyobb csoport, a másik tagjai ezzel szemben nem 
feltétlenül barátok, hanem valamilyen közös tulajdonság, közös viselkedéses jellemzők, 
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például értékrend, etnikai hovatartozás alapján sorolódnak egy csoportba (Brown–Hu-
ang 1995, idézi Cole–Cole 2006).

A kortárs kapcsolatok nagymértékben befolyásolják a serdülők pszichés jóllétét. Egy 
budapesti középiskolások körében végzett vizsgálatban azok a fiatalok, akiknek sem stabil 
baráti kapcsolatai, sem állandó baráti köre nem volt, több pszichoszomatikus tünetről szá-
moltak be (idegesség, rendszeres fejfájás stb.), mint azok, akiknek akár egyik, akár másik 
társas támasz a rendelkezésükre állt (N. Kollár et al. 1999). Ugyanebben a vizsgálatban a 
kortárskapcsolatok közül az osztálytársak szerepének jelentősége is igazolódott. Az egyik 
probléma, amire érdemes tanárként, és főként osztályfőnökként figyelemmel lenni, hogy 
nagyon sok serdülőnek kevés kortárskapcsolata van, legjellemzőbb, hogy egyetlen olyan 
baráti csoporthoz tartoznak, ami fontos számukra (ebben a vizsgálatban a 13 éveseknél 
60% 17 éveseknél 50%), és ez leggyakrabban az iskolai osztálytársakból áll. Ezért nagyon 
fontos ebben az életkorban az osztály. Külön érdemes figyelni azokra, akik egyetlen baráti 
csoporthoz sem tartoznak, és stabil közeli baráti kapcsolataik sincsenek (N. Kollár 2001). 

A kortársak jelentősége rajzolódik ki Csíkszentmihályi és Larson 1977-ben chicagói 
gimnazisták körében végzett vizsgálatából. A  módszertanilag is érdekes vizsgálatban a 
diákokat arra kérték, hogy egy hétig egy csipogót hordjanak, ami a nap általuk előre nem 
ismert időpontjaiban jelzett, és a diákoknak lehetőség szerint azonnal ki kellett tölteni-
ük egy kérdőívet, ami az éppen végzett tevékenységükre, az ezzel kapcsolatos érzéseikre, 
gondolataikra, hangulatukra és a társas közegre kérdezett rá. A vizsgálat eredménye sze-
rint a fiatalok az idejüket körülbelül egyenlő arányban négy közegben töltik: barátokkal, 
egyedül, osztálytársakkal és a családdal. Ebből a kortársak – barátok és osztálytársak az 
idő 52%-át teszik ki, további 14%-ot testvérekkel töltenek, ennek egy részét az egész csa-
láddal, míg a szülőkkel összesen az idő kb. 12%-át töltik. Ez utóbbi már átvezet minket a 
szülőktől való függetlenedés gondolatához (Csíkszentmihályi–Larson 2012).

Érzelmi függetlenedés a szülőktől és általában a felnőttektől  A szülőktől való függet-
lenedés az önállósodás egyik legfontosabb eleme, hiszen a gyermek eddigi életének szinte 
minden területére befolyása volt a szülőnek. Az önállósodás akkor különösen nehezített, ha 
a család működésének zavarai állnak a háttérben (Kulcsár 2004). Az elvált szülők esetén 
fordul elő az a családszerkezet, amikor a gyermeket nevelő szülő túlzottan szoros, szimbio-
tikus kapcsolatot tart fenn a gyermekével. Saját problémáit vele beszéli meg, és érzelmileg 
is szoros szállal köti a gyermeket, aki ezért nehezen lép ki ebből a kapcsolatból, leginkább 
azért, mert ez a szülő számára jelent érzelmi megrázódtatást. A másik problémás szülő-gyer-
mek kapcsolat az új kapcsolatot kiépítő szülő esetén alakulhat ki, amikor az új kapcsolatba 
nem sikerül a gyermeknek helyet találni, és izolálódik a saját családjában, vagy ha a család 
működése − akár teljes, akár szétbomlott családról van szó − olyan mértékben instabil, hogy 
nem nyújt érzelmi támaszt, néha még fizikai gondozást sem a gyermek számára.

A serdülő helyzete akkor is problémákkal terhes, ha a család izoláltan működik, el-
zárkózik valamilyen okból a világtól (például az egyik szülő betegsége, ideológiai, vallási 
okból vagy egy családi titok következtében). Ilyenkor két nehézséggel kellene megbir-
kóznia a fiatalnak. Egyrészt ez a családi működés azt az üzenetet hordozza, hogy a vi-
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lág veszélyes, és hiányzik a világgal való kapcsolat kiépítéséhez a szülői példa, másrészt 
gyakran a szülő és a külvilág közti kapcsolat egyetlen láncszeme maga a gyermek, aki így 
valamelyest a családi egyensúlyt biztosítja a család számára (Vikár 1980).

A kamaszok szülőkkel szembeni elvárása kett ős. Egyrészt továbbra is igénylik a szülői 
támogatást, ami már nem a folyamatos jelenlétet, hanem az együtt  töltött  „minőségi időt” 
jelenti, azt, hogy a szülő teljes fi gyelmével fordul ilyenkor a kamasz felé. Nem könnyű a 
kamaszok ez irányú igényének kielégítése, mert azt szeretné, hogy mindez akkor történ-
jen, amikor neki van igénye a szülővel való együtt létre, beszélgetésre (Campbell 2001).

Kényes a szülő-gyermek kapcsolat egyensúlyának megtalálása, ezért gyakran azt lát-
juk, hogy a szülők alábecsülik a serdülő, vagy akár fi atal felnőtt  korú gyermekeik igényét 
arra, hogy mennyire törődjenek velük. Ross Campbell pszichiáter főiskolásokkal folyta-
tott  beszélgetéseinek tapasztalatai alapján számol be arról, hogy a szándékosan a lakóhe-
lyüktől különböző városban főiskolát kezdett  diákok fő panasza a szüleik viselkedésével 
kapcsolatban az volt, hogy a szüleik nem érdeklődnek eléggé az iránt, hogy hogyan érzik 
magukat (Campbell 2001). 

A korábban már említett  vizsgálatban (N. Kollár 2001) megkérdeztük a diákokat ar-
ról, hogy kivel töltik el, és kivel szeretnék tölteni a szabadidejüket. Mint azt a 20. feje-
zetben bemutatjuk, a tizenhét éves diákok 5%-a tölti csak a szabadidejét felnőtt ek társa-
ságában, de lényegesen többen, a 35,1%-uk nevezik meg a szüleit vágyott  társaságként 
(7.1. ábra). A fi atalokkal kapcsolatos megfi gyelések és kutatási eredmények egyaránt azt 

7.1. ÁBRA  A szabadidő-eltöltés vágyott társas közege 9, 13 és 17 éves korban

9 éves

13 éves

17 éves
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jelzik, hogy a szülők – sokszor rosszul értelmezett tapintatból – nagyobb mértékben és 
korábban vonulnak ki a fiatalok életéből, mint az számukra kívánatos.

A szülők és kamaszkorú gyermekeik közti konfliktusok gyakori forrása a jogok és köte-
lességek kérdése. A serdülő szeretné maga meghatározni, hogy hány órakor jön haza a bu-
liból, mennyit használja a mobiltelefonját vagy milyen legyen a ruhatára. Wingett amerikai 
tréner (Wingett 2009) szülőknek és pedagógusoknak tartott tanfolyamain azt ajánlja, hogy 
a jogokat és a kötelességeket egyenlő mértékben biztosítsák a szülők a fiatalok számára. Ha 
a fiatal korlátlan telefonhasználatot szeretne, akkor neki kell gondoskodnia a telefonszámla 
fedezéséhez szükséges összegről – akár a zsebpénze terhére, akár munkával. Ha későn akar 
hazajönni, akkor a biztonságos közlekedés módját neki kell biztosítania stb.

Felnőtt társadalmi szerep kialakítása, pályaválasztás  A pályaválasztással kapcsolatban 
a pályaidentitás keresésének, illetve megtalálásának négy szintjét határozta meg Marcia 
(1966, idézi Atkinson–Hilgard 2005).

7.2. TÁBLÁZAT  A pályaidentitás alakulásának négy állapota (Marcia 1966)

Krízis
Van Nincs

Normál fejlődés Identitás elérése Moratórium
Zavar Korai zárás Identitásdiffúzió

A moratórium a serdülőkor természetes velejárója, az identitáskrízis, a választás nehézsé-
geinek átélése. Ennek megoldása az identitás elérése, ami még egészséges fejlődésmenet-
ben sem egységes, minden szempontból lezárt folyamat (lásd a 36. fejezetet). A foglalko-
zásválasztás területén a problémás fejlődést az identitásdiffúzió és a korai zárás jelenti.

Az identitásdiffúzió esetén a személy nem képes elköteleződni egy foglalkozás iránt, 
sok pálya érdekli, de elodázza a választást, döntésképtelen. Ilyenkor tapasztaljuk azt, 
hogy a fiatal több irányba is próbálkozik, de ezek a foglalkozással kapcsolatos tanulmá-
nyok vagy munkahelyválasztások nem tartósak.

A korai zárás ennek éppen a fordítottja. A személy látszólag problémamentesen jut el 
a pályaválasztási döntésig, nem éli át a pályaválasztást döntési helyzetnek, hanem korai 
életkortól kezdődően egy foglalkozást tart a maga számára elképzelhetőnek. Ennek hát-
terében azonban a korai zárás esetén nem a személy identitásának megfelelő pálya válasz-
tása áll, hanem egy külső tényező, meghatározó élmény vagy erőteljes külső – általában 
szülői – elvárás. Ilyen traumatikus esemény például a szeretett szülő hosszas betegsége 
és halála, melynek következtében a gyermek az orvosi, ápolói pálya felé fordul. Ilyenkor 
a pályaválasztás a traumatikus esemény hatására jön létre, és ezért a pálya hosszú távon 
nem a személyiségnek megfelelő elvárásokat támasztja. Ilyenkor azt láthatjuk, hogy a sze-
mély ugyan kötelességtudóan teljesíti a feladatait, de ez nem jelent számára örömforrást. 
A foglalkozás érzelmileg közömbös az egyén számára.

Az elért identitás a kívánatos állapot, de ezt általában még a megalapozottan pályát 
választók is a fokozatos pályafejlődés során érik el. Nem azt várhatjuk a serdülőkor folya-
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mán, hogy kialakult, érett, részleteiben is kidolgozott pályaelképzelésekkel rendelkezzen 
a serdülő, de azt igen, hogy reális információkkal rendelkezik a választott foglalkozással 
kapcsolatban.

A pályaválasztás és az ezzel kapcsolatos pedagógusi feladatok kérdésével külön feje-
zetben foglalkozunk. A  serdülőkori fejlődéssel kapcsolatban azonban annyit már itt is 
érdemes kiemelni, hogy a serdülő egészséges fejlődésébe beletartozik, hogy foglalkozik 
a számára szóba jöhető pályák kérdésével, azzal, hogy a munka világában hogyan képzeli 
el saját magát. Ha azt látjuk, hogy egyáltalán nem foglalkozik a pályaválasztás kérdésével, 
kifejezetten kellemetlen számára az a kérdés, hogy „mi leszel, ha nagy leszel”, akkor érde-
mes ezt a személyiségfejlődés problémájának tekinteni. A háttérben gyakran önértéke-
lési, önismereti problémákat, vagy olyan irreális vagy túlzott környezeti elvárásokat talá-
lunk, amelyek miatt a serdülő segítségre szorul a pályaválasztási döntés meghozatalához.

A  másik jelenség, amire érdemes figyelni, a teljesen problémátlan pályaválasztás. 
A korai zárás a felszínen gyakran úgy jelenik meg, hogy a serdülő eltökélten és magabiz-
tosan elkötelezett egy pálya iránt. Ilyenkor a család és a pedagógusok is örömmel nyug-
tázzák, hogy „egy problémával kevesebb”. Érdemes azonban osztályfőnökként is legalább 
azt a kérdést feltenni, hogy miért választotta a fiatal azt a pályát, mit tud az adott foglal-
kozásról, és tisztában van-e a pálya nehézségeivel. Ha ezekre a kérdésekre nem kapunk 
választ, akkor pedagógusként is van dolgunk a pályaválasztás segítése terén, de hatékony 
támogatást kaphatunk az iskolapszichológustól is. A pályaválasztás szempontjából prob-
lémásnak tűnő tanulókat érdemes közvetlenül hozzá irányítani már az iskolaváltást meg-
előző évben.

Párválasztás, felkészülés a családalapításra  A párválasztás kérdésköre meghaladja en-
nek a könyvnek a határait, annak ellenére, hogy osztályfőnökként érdemes ezzel a témá-
val foglalkozni. Különösen azért, mert a serdülőket nagyon is érdekli az a téma, hogy 
hogyan találnak számukra megfelelő társat. Azonban kifejezetten nehéz felnőttként elér-
ni, hogy a serdülők ezzel kapcsolatban tőlünk, és ne csupán a kortársaktól vagy az inter-
nettől kérjenek tanácsot.

A serdülőkori nehézségek szempontjából két olyan kérdéskört fontos szem előtt tar-
tani, amelyeknek a gyökere kifejezetten társadalmi. Egyrészt a házasságkötés ideje Ma-
gyarországon is látványosan kitolódott a húszas évek végére, másrészt a családszerkezet, 
a család definíciója is nagymértékben változott, egyre kevesebben kötnek házasságot, az 
együttélés különböző formái is általánossá váltak. Ezek a társadalomban jelen lévő sok-
féleségek éppen úgy nehézségeket jelentenek a serdülő számára, mint ahogy a korábban 
említett férfi és női szerep változása is.

Míg a 19. század végén a házasságkötés átlagos ideje az Egyesült Államokban nőknél 
22 év, és az első gyermek születésének ideje 24 éves korban volt, ami már akkoriban jelen-
tős időbeli eltolódás volt nemcsak a nemi éréshez (akkoriban még a jelenleginél később, 
átlagosan 15 éves korban következett be a termékeny kor), hanem a nemi élet megkezdé-
séhez képest is. Manapság azonban azt tapasztaljuk, hogy extrém távolságba került idő-
ben a nemi érés és a családalapítás ideje (Cole–Cole 2006).
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A 20. század folyamán Kelet- és Nyugat-Európában a házasodási szokások közt kü-
lönbségek voltak, a kelet-európai országokban általában fi atalabb korban kötött ek há-
zasságot. Magyarországon ez különösen jellemző volt az 1960-as és 1970-es években, 
de mára már nagyon hasonló tendenciákat fi gyelhetünk meg, mint Nyugat-Európában. 
A két világháború közt Magyarországon a férfi ak átlagéletkora házasságkötésük idején 27 
év volt, a nőknél pedig 23 év; az ezredfordulóra az átlagos házasodási kor tovább emel-
kedett , férfi aknál 28,1, a nőknél 25 évre nőtt  (Kollega Tarsoly 1996–2000, letöltve 2014. 
08. 14.).

Ennél is beszédesebb az első házasságkötés átlagos ideje. 1990-ben Magyarországon 
a nők áltagosan 21,5 éves korban mentek először férjhez, a férfi aknál ez az érték 24,2 év, 
ami mindkét nem esetén négy évvel alacsonyabb, mint Nyugat-Európában (Tomka é. n., 
letöltve 2014. 08. 14.). Az utóbbi években azonban nálunk is bekövetkezett  a házasság-
kötés idejének nagymértékű kitolódása, 2010-ben a nőknél 28,7 év férfi aknál 31,4 év az 
átlagos életkora az először házasulóknak (7.2. ábra).

Mindezek alapján nálunk is igaz, hogy a nemi érés és a családalapítás kora elszakadt 
egymástól. Ennek hátt erében nemcsak a családi élet megkezdésének időpontbeli válto-
zása van, hanem a házasság intézményének leértékelődése is, ami az élett ársi kapcsolat-
ban élők számának növekedését és a szingli életforma megjelenését is jelenti. Az Életünk 
fordulópontjai néven 2008-ban készült felmérés szerint az élett ársi kapcsolatban élő nők 
59, a férfi ak 62%-a nem is tervezi, hogy a későbbiekben házasságot köt.
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7.2. ÁBRA  Az első házasságkötés idején a nők átlagos életkora
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Társadalmi és közgondolkodásbeli okok sora játszik szerepet abban, hogy a fi atalok 
szexuális aktivitásának átlagos kezdete és a családalapítás időben még távolabb került 
egymástól. A 2010-ben végzett  HBSC kutatás magyar fi atalokra vonatkozó adatai sze-
rint a fi atalok szexuális aktivitásának kezdete jelentős arányban a serdülőkorra esik. A 9. 
évfolyamba járóknál a szexuális tapasztalatt al rendelkezők aránya a fi úknál 33%, lányok-
nál 22%, a 11. évfolyamban fi úknál 51%, lányoknál 55%. Ezt az arányt azonban nagy-
mértékben befolyásolja az, hogy a kérdezett ek milyen iskolatípusba járnak. A szakmun-
kásképzőbe járók az érett ségit adó iskolatípusokhoz képest lényegesen korábban válnak 
szexuális téren aktívakká (Németh–Költő 2011). Ebből két tanulságot érdes kiemelni. 
Egyrészt hogy az általános iskolázott sági szint szerepet játszik a szexuális magatartás kés-
leltetésben, másrészt, hogy az aktív nemi élet korántsem olyan általános a fi atalok köré-
ben, mint amit ők maguk képzelnek. Ez azok számára fontos információ, akik úgy érzik, 
lemaradtak a „tapasztalt” kortársaikhoz képest. A fi atalok szexuális aktivitásával kapcso-
latban különböző hozzáállásokkal találkozunk a teljes elfogadástól a tiltásig, azonban egy 
szempont általános problémaként jelentkezik. Ez a fi atalok terhessége. Az Egyesült Álla-
mokban évente kb. 1 millió tizenéves lesz terhes, ami a 15–19 éves lány korosztály 6-7%-
át jelenti. Ötvenöt százalékuk meg is szüli a gyermekét. Háromnegyed részük nem megy 
férjhez, és egyre többen vállalkoznak arra, hogy maguk neveljék is fel a gyermeküket. Ez 
utóbbi, hogy a gyereknevelés felelősségét egyre többen vállalják, örömteli változási irány, 
azonban a fi atalok terhességében a biológiai szempontokon túl a hátt érben meghúzódó 
társadalmi okok a különösen nyugtalanítóak. Biológiai szempontból tizennyolc év alatt  
a testileg nem teljesen érett  korban vállalt szülés rizikóival kell számolnunk. Társadalmi 
szempontból azonban azt kell látnunk, hogy a korai terhességek vezető okai az iskolá-
zatlanság, szegénység és a védekezés hiánya. Ez a korosztály nem tudatosan vállalkozik a 
gyermekek szülésére, és a hátrányosabb rétegből származó lányok gyakrabban érintett ek 
a korai nem kívánt terhességben. Ez pedig drámaian rontja azoknak a fi ataloknak az isko-
lázott sági esélyeit, akiknek a szülei is iskolázatlanok voltak, és ez hozzájárul a hátrányos 
helyzet újratermelődéséhez (Cole–Cole 2006). Ezzel a problémával Magyarországon is 
éppen úgy találkozunk, mint az Egyesült Államokban.

Felelősségteljes viselkedés  A fejezetet nem véletlenül indított uk az autonómia és bel-
ső kontroll kiemelésével. A serdülőkor az az időszak, amikor a környezet hangsúlyozot-
tan elvárásokat fogalmaz meg azzal kapcsolatban, hogy a fi atal mérlegelje tett einek követ-
kezményeit és vállalja a felelősséget. Ennek tanulása azonban akkor igazán hatékony, ha 
minden életkorban a gyerek fejlett ségének megfelelő döntéseket teszünk számára lehe-
tővé, és folyamatosan átéli ezek szükségszerű következményeit. Már nagyon kis kortól 
– tulajdonképp csecsemőkortól – eldöntheti, és legtöbbször el is tudja dönteni a gye-
rek, hogy eleget evett -e. Kisgyerekkorban sok apró döntést hozhat arról, hogy milyen 
ruhát vesz fel, hogy egy játékkal meddig akar játszani vagy melyik mesekönyvből me-
séljünk neki. Ezek látszólag jelentéktelen események egy kisgyerek életében, de összes-
ségében képesek megalapozni azt a képességet, hogy a serdülő már felelősséget vállal-
jon a tett eiért.
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Két olyan terület van, amiben ez különösen fontos. Ez az a korszak, amikor az alkohol- és 
drogfogyasztás is elkezdődik és a deviáns viselkedések mint törvényszegések is problé-
maként jelentkeznek.

A  drogfogyasztással a 40. fejezetben részletesen foglalkozunk, mert ez egyre növekvő 
mértékben jelent problémát a fi atalok körében. Míg a ma nyugdíjas korúak korosztályá-
ban a 18 éves korig illegális drogot kipróbálók aránya csak 10% körül volt, addig a mai 
kamaszok szüleinek már kétharmada kipróbált valamilyen illegális drogot (Atkinson–
Hilgard 2005). A mai fi atalok körében a drogok kipróbálása széles körű, egyrészt mert a 
drogfogyasztás a törvényi tiltás ellenére világszerte általánosan növekszik, másrészt az 
utóbbi években a szintetikus drogok és ezek internetes forgalmazása miatt  a könnyebb 
hozzáférés még fokozza a probléma súlyosságát. A drogfogyasztással kapcsolatos vizsgá-
latok az mutatják, hogy a drogfogyasztáson kívüli, és az iskola oldaláról is befolyásolható 
jellemzők, mint a stabil baráti kapcsolatok, a délutáni rendszeres elfoglaltságok és a tradi-
cionális értékek elfogadása védő faktort jelentenek; azok a fi atalok, akik ezekkel jellemez-
hetőek, valamivel kevésbé vannak kitéve a drogfogyasztás veszélyeinek.

A deviáns viselkedések, mint a bolti lopás, garázdaság stb. kipróbálása sokszor kor-
társcsoportban, a kortársak hatására történik, ezeknek sokkal inkább a határok feszegetése, 
mint a konkrét haszonszerzés az indítéka. Egy vizsgálatban (Brown–Clasen–Eicher 1986) 
12 és 18 év között i fi atalokat 7 fokú skálán megítéltett ék, hogy követnék-e a barátokat 
társadalmilag elfogadott  és antiszociális viselkedés esetén. Az eredmények a 7.3. ábrán 
láthatóak. 

7.3. ÁBRA  Hétfokú skálán annak mértéke, hogy mennyire követné a kortársak viselkedését 
(Brown–Clasen–Eicher 1986 nyomán)

5

4,5

4

3,5

3

2,4

2
12 13 14 15 16 17 18 év

Társadalmilag
elfogadott 

Anti szociális

3,6
3,7

3,8 3,75 3,7 3,65 3,6

2,8
3

3,2
3,1

2,9
2,7 2,75



7. A Z IDENTITÁ S AL AKUL Á SA: MI DŐL EL SERDÜLŐKORBAN? n 213

Amellett, hogy a deviáns magatartás megjelenésével mint reális veszéllyel kell szá-
molnunk ebben az életkorban, ami más vizsgálatokból és statisztikai adatokból is kiolvas-
ható, ennek a vizsgálatnak két némiképp biztató tanulsága is leolvasható az ábráról. Egy-
részt a fiatalok nagyobb mértékben követik a barátokat a szabálykövető viselkedésekben, 
másrészt a deviáns viselkedéseknek van egy időbeli csúcspontja a 14-15 éves kor körül, 
de utána újra csökken a deviáns magatartás utánzásának mértéke. Ez a vizsgálat azt a to-
vábbiakban is gyakran hangoztatott eredményt erősíti, hogy a kortársak befolyása döntő 
jelentőségű a serdülők szocializációjában.

Ideológiai és morális elköteleződés   Ez az időszak a gondolkodásfejlődés szempontjá-
ból az absztrakt fogalmak kialakulásának időszaka. Ez azt is jelenti, hogy a serdülők ér-
deklődési körében megjelennek a világnézeti, politikai és morális kérdések is. A har-
monikus családban felnövő, a szülőkkel jó kapcsolatban levő fiatalok számára a család is 
referenciapontul szolgál ezekben a kérdésekben, főként, ha ezt nem kényszerű engedel-
meskedésként élik meg. Veszélyeztetettek a marginális helyzetben levő, magányos és a 
szülőkkel is szembeforduló fiatalok vannak olyan szempontból is, hogy a szélsőséges 
ideológiák őket hamarabb megtalálhatják. Erre példa Eliot Aronsonnak a Columbine kö-
zépiskolában történt erőszakos lövöldözés tragikus eseményének elemzéséről szóló 
könyvében az elkövető fiatalok bemutatása. Ezek a fiatalok sok időt töltöttek a bűncselek-
mény elkövetése előtt olyan szélsőséges ideológiát közvetítő közösségi oldalakon, ahol 
nyíltan helyeselték az erőszakot (Aronson 2009). 

Milyen teendőink lehetnek tanárként a serdülők világnézeti nevelése szempontjából?
Nem cél az ideológiai-világnézeti tartalmak direkt közvetítése még akkor sem, ha a kö-
zépiskola, ahol tanítunk világnézetileg elkötelezett bizonyos nézetek iránt (egyházi vagy 
olyan iskola, ahol nyíltan felvállalják bizonyos értékek közvetítését, mint például a Mon-
tessori pedagógia, ami zászlajára tűzi a sérültek elfogadását). Azért nem, mert ebben az 
életkorban a direkt elvárások a világnézeti kérdésekben inkább csak ellenállást váltanak 
ki. Ezzel szemben segíthet a nézetek formálásában a valódi viták biztosítása, ahol a diákok 
szabadon kifejthetik saját álláspontjukat, és a szélsőséges nézetűek szembesülhetnek az-
zal, hogy a véleményük sok kortársuk számára sem elfogadható. Az előítéletek csökken-
tésében segíthet a sokoldalú saját tapasztalat szerzése. Például az idősekkel, sérültekkel 
vagy társadalmilag elítélt rétegekkel kapcsolatos személyes élmények szolgálni tudják az 
egészségesebb nézetek kialakulását.

A demokratikus értékek közvetítésében sokat segíthet, ha az iskola maga demokra-
tikusan működik – a DÖK, az ifjúsági szervezetek és iskolai tevékenységek működése 
során a diákok átélhetik, hogy beleszólási joguk van a dolgok alakulásába, és számításba 
veszik véleményüket.

Az egyik budapesti gimnáziumban például az iskolaújságot egy pedagógus vezetésével 
a diákok szerkesztették, de az iskolaújság egyáltalán nem volt népszerű. Az iskola vezeté-
se igyekezett minden fontos hivatalos eseményről tudósítani az újságban, és ügyeltek arra, 
hogy az újság stílusa felnőtt mércével is megfelelő legyen. A diákok viszont csak kénysze-
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rűségből vették meg a lapot a szerkesztőség erős pressziója közepette. A tanár-szerkesztő 
tanácsért fordult egy iskolapszichológushoz, aki azt javasolta, vonja be a diákok széles körét 
abba, hogy milyen lapot is szeretnének. A diákok számos állandó rovatot találtak ki: sze-
mélyes hangú riportokat az iskola tanáraival, diákszemszögű beszámolókat az iskolai ese-
ményekről, és folytatásos képregényt, amihez a tanárok és a diákok fotóit használták fel. Az 
eredmény látványos volt, a diákok lelkesen szerkesztették a lapot és a számok megjelenése 
valóságos izgalmat váltott ki a diákok körében, el is kapkodták az újságot. 

Az iskola szerepe a diákok hangulatának alakulásában

A serdülőkor egyik markáns jellemzője a hangulat ingadozása, nem egyszer szélsőségesen 
negatív hangulat kialakulása. A már említett chicagói vizsgálatnak (Csíkszentmihályi–Lar-
son 2012) érdekes kérdése volt a diákok pillanatnyi hangulatának a mérése. Ebből egyrészt 
tanulságos, hogy míg egy felnőtt mintával összehasonlítva a diákok általános hangulata 
(boldogság, vidámság, társaságkedvelés és barátságosság) nem mutat különbséget a felnőt-
tekhez képest, addig az aktivitásszint (éberség, aktivitás és erő), valamint a motiváltság és a 
tevékenység végzésének a vágya lényegesen alacsonyabb. Azt tapasztalhatjuk, hogy a fiata-
lok gyakori érzése, hogy szeretnének mást csinálni, mint amit aktuálisan végezniük kell. 

Ez fokozottan igaz az osztálytermi helyzetekre, ahol a tanárok sokszor látványos erő-
feszítései ellenére, hogy érdekessé tegyék az órát, a diákok alapélménye az unalom. Az 
iskolai életben a színességet egyértelműen a barátokkal töltött idő hozza.

Mikor jelentenek krízist a serdülőkori problémák? 

A tinédzserekre a fejlődési sajátosságokból adódóan jellemzőek a hangulati ingadozások, 
akár az érzelmi labilitás, a fokozott érzékenység és a környezettel való konfliktusok. Ezek 
jó része jelentősen csökkenthető megfelelő környezeti reakciók esetén, de a fejlődésnek 
ez a szakasza soha nem tünetmentes. Mégis érdemes ezekre a jelzésekre figyelni, mert jól 
jelzik, hogy a serdülőnek milyen területen vannak problémái. Laufer (1975, idézi Vikár 
1980) kilenc tünetet emel ki a serdülőkor jellemzői közül, amelyekre fokozottan érdemes 
figyelni, mert ezek a problémás serdülés vészjeleiként értelmezhetőek:

   Olyan mértékű ragaszkodás a gyerekkori szokásokhoz, ami zavarja a felnőtté válást. 
Ezek a gyermekkori szokások, kedvelt tevékenységek azért jelzik a fejlődés problé-
máit, mert kiszorítják az életkorra jellemző tevékenységeket.

   A  kortárskapcsolatok helyett fiatalabbak vagy idősebbek társaságának keresése az 
egyenrangú kapcsolatokkal szembeni félelmek miatt jelentkezik.

   A szülők szerepe nagyobb, mint a kortársaké – például a serdülőnek az édesanyja a 
„legjobb barátja”, nem keresi a kortársak társaságát, inkább a szülőkkel, azok barátai-
val tölti az idejét.
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   Túl merev viselkedéskontroll minden-
áron való fenntartása.

   Nem képes a serdülő érzelmeket átélni 
vagy kifejezni.

   A  jövőkép félelmetes számára, vagy 
egyáltalán nem foglalkozik a jövővel.

   Félelmek saját testi fejlődésével, a másik 
nemmel való viszonnyal kapcsolatban.

   Nem képes a külvilág és a saját érzések 
elkülönítésére, például úgy gondolja, 
hogy mindenki őt figyeli, mert zavaró-
ak számára a kamaszkor tünetei, patta-
nások, mutálás, és ezt az érzését kivetíti 
a külvilágra is.

   Úgy érzi, a cselekedeteit nem ő irányít-
ja, hanem külső erők határozzák meg. Ez 
nem egyszerűen a külső kontroll érzése, 
hanem a külső irányítás érzése olyan te-
rületekre is kiterjed, amelyeket a személy 
saját maga irányít, ilyenek a saját test 
irányítása, a cselekedetek elhatározása. 

Mindegyik tünet előfordulhat rövidebb-hosszabb ideig normál fejlődés esetén is, de fel 
kell figyelni a halmozottan vagy stabilan változatlan formában fennálló tünetekre. Amíg a 
serdülő változik, a tünetek csak időlegesen állnak fenn, addig csak annak a jelzései, hogy 
a fejlődésben kisebb zökkenők vannak, és a serdülő várhatóan képes lesz maga leküzdeni 
a nehézségeket.

A tünetek közül az utolsó három azonban külön figyelmet érdemel, azok a saját testre, 
érzésekre, cselekedetekre vonatkozó problémák, amelyek a reális valóságérzettel kapcso-
latosak, nem csupán a serdülőkori fejlődés, hanem súlyosabb, már a pszichiátria kompe-
tenciakörébe tartozó betegségek tünetei lehetnek. Ezért ezek megjelenésekor, ha a va-
lóságészlelés zavarával is járnak, célszerű szakember (nevelési tanácsadó, ideggondozó) 
véleményét kikérni. Egyes pszichiátriai betegségek, például a fiatalkori skizofrénia meg-
jelenési ideje a serdülőkorra esik, minél hamarabb részesülnek ezek a betegek szakszerű 
pszichiátriai ellátásban, annál jobbak a gyógyulási esélyeik.

A serdülőkori deviáns ifjúsági csoport 

Az identitás keresésének egyik jelentős eszköze a kortárscsoport (lásd 20. fejezet). A ser-
dülőkorban a beilleszkedés, a társadalmi elvárásoknak való megfelelés nehézségeit jelzik 
a deviáns ifjúsági csoportok. A fiatal számára ebben a korban kitüntetetten fontos a kor-

7.2. KÉP  A serdülőkor egyik legfontosabb 
élménye az első szerelem átélése. A hasonlóság 

fontos eleme a vonzalom kialakulásának
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társakhoz való tartozás. Amennyiben a személy nem talál elfogadásra saját környezeté-
ben, a családban, az iskolában, akkor könnyen csapódik olyan csoportokhoz, amelynek 
normái nem feltétlenül a sajátjai, viszont ez a csoport számára a valahova tartozás élmé-
nyét nyújtja. Nem térünk itt ki a deviáns csoportok szerteágazó problémáira, csupán egy 
szempontot szeretnénk hangsúlyozni, a személy helyét ezekben a csoportokban. A kor-
társ kapcsolatok személyessége szempontjából a korábban tárgyalt barátságok, klikkek és 
bandák sorában ezek a csoportok a személytelenség végpontján helyezhetőek el. Popper 
Péter ezeket az ifjúsági csoportokat a társas magány színterének tartja (Popper 1990). 
A galerik, gangek nem várják el a csoport tagjaitól, hogy teljesen elköteleződjenek a cso-
port iránt, csak azt, hogy amikor jelen vannak a csoportban, akkor alkalmazkodjanak a 
csoportnormákhoz. A csoporttagok nem tartják számon egymás csoporton kívüli jellem-
zőit, ezzel lehetőséget adnak az egyén számára, hogy a konfliktusaitól időlegesen meg-
szabaduljanak. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a csoport nem jelent igazi társas hálót a 
tagjai számára, és az anonimitás miatt a csoporttagok könnyebben követnek el norma-
szegő viselkedést (lásd 21. fejezet).

 n AZ ÉRETT SZEMÉLYISÉG 

Kit tarthatunk érett személyiségnek? Az eddigiekben két ponton is érintettük ezt a kér-
dést. Erikson fejlődéselmélete azt a választ adja számunkra, hogy az érettség a személyi-
ség aktuális fejlődési állapotához képest határozható meg. A személyiség fejlődése egy 
életen át vezet el az egységes életfilozófiához és az élet végességének elfogadásához. Ha-
vighurst felsorolása (B. Kádár 1997) a serdülőkor feladatairól bizonyos értelemben szin-
tén az érett személyiség kritériumait tartalmazza, mivel azokat a feladatokat veszi számba, 
amelyek az egészséges felnőtt élethez szükségesek.

7.3. KÉP  „Micsoda buli”
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Allport hat kritériumban határozza meg az érett személyiséget (Allport 1980), az ő meg-
közelítése több ponton kiegészíti az eddig tárgyalt szempontokat:

   Az én érzésének kiterjesztése: a csecsemőkori fiziológiai szükségletek kielégítésétől 
a személynek el kell jutnia a funkcionális autonómiáig, a külvilág dolgai iránti belső 
érdeklődésig (lásd 10. fejezet). A külvilág iránti nyitottság kell hogy jellemezze a sze-
mélyt.

   Meghitt viszony másokkal: ez a másik ember tiszteletét, mások megértését és az inti-
mitást foglalja magában.

   Érzelmi biztonság, önelfogadás: a saját érzelmek és motiváció elfogadását, ugyanak-
kor a frusztráció tűrését is feltételezi. Az érett személy képes arra, hogy alkalmazkod-
jon a környezethez, képes kivárni a saját szükségletei kielégítésének késleltetését, és 
alapvető bizalommal fordul a többi ember felé.

   Valósághű percepció, a feladatok elvégzésének képessége: a visszajelzések torzítás-
mentes elfogadása, a munkában való elmélyülés és a problémacentrikus hozzáállás 
jellemzi az érett személyt.

   Önismeret és humor: az önismeret a reális és a szociális énkép összhangját jelenti (lásd 
4. fejezet). Minél jobb a személy önismerete, annál inkább képes arra, hogy humorral 
szemlélje az élet eseményeit, meglátva és elfogadva benne az ellentmondásokat.

   Egységesítő életfilozófia: a saját célok kidolgozása és elköteleződés ezek mellett. 

Erikson fejlődéselmélete  külső-belső kontroll  a serdülőkor feladatai  korai zá-
rás  identitásdiffúzió  moratórium  Laufer-féle vészjelek  deviáns csoport  
érett személyiség

 n KULCSFOGALMAK

1. Erikson elmélete szerint a különböző életperiódusok megoldatlan feladatai a 
későbbi életkorokban problémaként visszaköszönnek. Gondolja végig, hogy 
a kamaszkor előtti négy korszak problémái hogyan nyilvánulhatnak meg ka-
maszkorban!

2. Hozzon saját magán, ismerősei vagy tanítványai körében tapasztalt példákat 
arra, hogy a serdülőkor Havighurst felosztása szerinti feladatai milyen konkrét 
problémákban öltöttek testet, és mi segített a megoldásunkban, ha ezek siker-
rel oldódtak meg!

 n KÉRDÉSEK
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3. Milyen területeken jelent más tanári feladatokat a kamaszokkal való pedagó-
giai munka, mint a kisiskolásokkal való foglalkozás? Milyen feladatai vannak 
egy osztályfőnöknek a serdülő tanítványaival kapcsolatban?

4. Ha kamaszok szülei kérnének öntől nevelési tanácsot, mit tudna nekik java-
solni?

Cole, M. – Cole, S. R. 2006. Fejlődéslélektan. Budapest, Osiris. A serdülőkor fejlődés-lélek-
tani jellemzőit több fejezeten keresztül részletesen bemutatja ez a kézikönyv.

Campbell, R. 2001. Nehéz évek. Budapest, Harmat Kiadó. A serdülőkor nehézségeit szá-
mos életből vett példán keresztül elemzi a neves pszichiáter szülőknek és nevelőknek 
írt könyve.

Kulcsár É. 2004. A serdülőkori fejlődés pszichológiai jellemzői. Iskolapszichológia sorozat. 
Budapest, ELTE PPK. A kamaszkor jellemzőit számos szemléletes gyakorlati példával 
illusztrálva mutatja be ez a szakembereknek és szülőknek egyaránt tanulságos köny-
vecske.

Csíkszentmihályi, M. – Larson, R. 2012. Kamasznak lenni. Budapest, Libri. A serdülők 
életmódját és nehézségeit egy empirikus vizsgálat tükrében mutatja be a pozitív pszi-
chológia híres szakembere. A könyv olyan vizsgálat alapján íródott, ahol kamaszokat 
arra kértek, hogy egy csipogó segítségével a nap különböző pillanataiban számoljanak 
be arról, hogy éppen mit tesznek és hogyan érzik magukat.

V. Komlósi A. 1999. Nem vagy egyedül. Budapest, Osiris. A személyiségpszichológia mo-
dern megközelítéseit tárgyalja a könyv a témákhoz kötve a mindennapi élet tanulságait 
is, és lehetőséget kínál magunkon is kipróbálni a személyiségjellemzőket. Azoknak 
ajánljuk, akik önismereti igénnyel fordulnak a felnőtté válás témája felé, nem csak fiatal 
korban, valamint azoknak is, akik az ifjúsággal való foglalkozás terén kívánnak fejlődni.

 n AJÁNLOTT IRODALOM
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A pszichológiában és a társtudományokban jelentős erőfeszítést tesznek 
azért, hogy az érzelmeket megértsék, megmagyarázzák. A pszichológia egyik 
központi problémája az érzelem fogalmának meghatározása. A feladat ne-
hézségét mutatja az, hogy a szakirodalomban nagyszámú, majdnem száz ér-
zelemmeghatározás található. A választott érzelemdefiníció kritikus, hiszen 
befolyásolja azt, hogy milyen módon közelítünk vizsgálatunk tárgyához. Ép-
pen ezért érdemes olyan meghatározást választani, amely megfelelően tág, 
és lehetővé teszi, hogy itt bemutassuk az érzelmek kutatásának változatossá-
gát és színességét. Kleinginna és Kleinginna (1981) például összegyűjtötték a 
pszichológiában addig ismert 92 érzelemmeghatározást, és ezek alapján egy 
integrált definíciót javasoltak. Szerintük első megközelítésben az érzelmek a 
szubjektív és objektív tényezők összjátékának bonyolult halmazai, amelyeket 
idegi és hormonális rendszerek közvetítenek. Ez az összjáték

   növelheti az érzelmi élményt (pl. izgatottság mértékét, az öröm érzését 
stb.);

   kognitív folyamatokat indíthat meg azzal, hogy befolyásolja többek között 
az érzelmileg lényeges észlelési folyamatokat, az emlékezetet és az ese-
mények értékelését;

   aktiválhatja az érzelmet kiváltó körülményekhez való fiziológiai alkalmaz-
kodást;

   olyan viselkedéshez vezethet, amely a legtöbbször kifejező, cél által irá-
nyított, és elősegíti az alkalmazkodást.

Nézzünk egy másik megoldást az érzelmek meghatározására (Fischer–Sha-
ver–Carnochran 1990): eszerint az érzelem számos tényező egységes összjá-
tékaként írható le. Így az érzelmekben szerepet játszhatnak:

   kognitív folyamatok, pl. a kognitív kiértékelés;
   mintázott fiziológiai folyamatok;
   cselekvéses hajlandóság;
   szubjektív érzések;
   instrumentális viselkedések.

A felsorolt tényezők egyike sem feltétlenül szükséges az érzelem aktuális 
megjelenéséhez. E meghatározás szerint az érzelmek fogalmi családjaikba 
(kategóriáikba) szerveződnek, ahol a hasonló jegyek és a hasonlóság mértéke 
bír elsődleges jelentőséggel, és nincs az érzelmeknek olyan egyetemleges jel-
lemzője, ami mindegyikre meghatározó lenne.

 n BEVEZETÉS
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 n AZ ÉRZELEM ÉS A HANGULAT

Az érzelmeket megkülönböztethetjük a hangulattól, bár a két fogalom között nagymérté-
kű hasonlóság van. Gendolla (2000) szerint a hangulat elmosódottabb és hosszan tartó ér-
zelmi állapot. A  hangulat nem feltétlenül kapcsolódik közvetlenül valamely tárgyhoz, 
személyhez vagy eseményhez. Ráadásul annak ellenére, hogy a hangulat akár intenzív is 
lehet, a hangulatot előidéző okok nem biztos, hogy tudatosulnak. Ez annak is köszönhe-
tő, hogy a hangulatot számos, figyelmünkön kívül eső tényező, akár testi és hormonális 
változás, időjárási tényező, a fizikai környezet vagy akár egy illat is befolyásolhatja. A han-
gulat ugyanakkor vissza is maradhat egyes érzelmek után. Ilyenkor a személy talán nem 
is veszi észre, hogy a hangulatáért egy korábbi érzelem a felelős. Gendolla (2000) szerint 
a hangulatot az érzelemtől leginkább az különbözteti meg, hogy az érzelemnek van, míg 
a hangulatnak nincs ilyen motiváló ereje. Míg az érzelem rövid ideig tart, addig a hangulat 
hosszabb időn át fennáll, és ellenáll a változásnak, mivel befolyásolja azt, hogy hogyan 
viszonyulunk a környezethez, és miképpen értékeljük a velünk történő eseményeket (Po-
wer–Dalgleish 1997).

 n KÉT ÉRZELEMELMÉLET

Az érzelmek kéttényezős elmélete 

A számos érzelemelmélet közül kitűnnek a kogníciót hangsúlyozó elgondolások. Schach-
ter és Singer (1962) javasolták az egyik legkorábbi ilyen elméletet. Az elképzelés az érzel-
mekben a vegetatív aktivációs vagy izgalmi állapot kognitív magyarázatát hangsúlyozza. 
Eszerint az érzelmek az általános vegetatív aktivációs szint megváltozásával járnak, és az 
átélt érzelmek minőségét az határozza meg, hogy hogyan magyarázzuk a vegetatív válto-
zást. A magyarázatban (a pszichológia szakmai nyelvén attribúcióban) szerepet kapnak az 
aktuális helyzet jellemzői és a korábbi tapasztalatok, illetve ismeretek. Az elmélet két sa-
játossága, hogy 1. az aktivációs szint nem specifikus hatását feltételezi az érzelmekre, va-
lamint 2. azt javasolja, hogy amennyiben nincs kielégítő magyarázat a megnövekedett 
aktivációs szintre, a környezetben keressük azt. Ez azt jelenti, hogy valamilyen, a környe-
zetből származtatható címkével látjuk el a megnövekedett aktivációs szintet. Ebből az is 
következik, hogy ha van megfelelő magyarázat, például azért dobog hevesebben a szí-
vünk, mert futottunk, akkor nem címkézzük az állapotot érzelemnek.

Schachter és Singer elmélete sokáig jelentős hatással bírt az érzelmek kutatására. Né-
hányan odáig is elmentek, hogy az érzelmek magyarázatából a vegetatív aktivációs szintet 
teljesen kiiktatták a kognitív tényezők jelentőségének hangsúlyozásával.
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Az érzelmek kognitívkiértékelés-elmélete 

A kognitív tényezők érzelmek kialakulásában betöltött jelentőségének hangsúlyozásában 
néhány pszichológus odáig ment, hogy a kognitív folyamatokkal értelmezi az érzelmek 
kialakulását (pl. Smith–Lazarus 1990; Lazarus 1993). Az érzelmek alakulásában a helyzet-
re vonatkozó ismeretek és hiedelmek értékelése játszik jelentős szerepet. Eszerint az érzelme-
ket az határozza meg, hogy a helyzet, ahogyan azt észleljük, mennyiben és hogyan befo-
lyásolja, illetve befolyásolhatja a személyes életünket. Ezt a kognitív folyamatot (ki)értéke-
lésnek nevezzük, és megkülönböztetünk elsődleges és a másodlagos értékelési folyamatokat. 

Az elsődleges értékelési folyamatok során a helyzet személyes jelentőségét értékeljük, illet-
ve azt mérjük fel, hogy az mennyiben kongruens személyes céljainkkal, azaz gátol vagy ép-
pen segít a vágyaink elérésében. Ez az értékelési folyamat minden érzelem esetében jelen 
van, mert fontos szerepe van abban, hogy meghatározza a szükséges bevonódás mértékét, 
és regisztrálja a lehetséges veszélyeket vagy éppen a felmerülő előnyöket. Ugyanakkor az 
elsődleges értékelés még nem alkalmas arra, hogy az érzelmi élmények között finom kü-
lönbségeket tegyen. Az elsődleges értékelési folyamatok során dől el egy helyzetről pél-
dául, hogy fenyegetőnek, ártalmasnak vagy kihívásnak értelmezzük (Lazarus 1993). 

Vegyük példának az iskolai helyzetet, hogy a tanár felelésre hív ki három tanulót. Az 
egyik tanuló első pillanatban arra gondol, hogy éppen ma nem készült, és a rossz fe-
lelet elrontja a bizonyítványát (ártalom), a másik tanuló ugyanezt a helyzetet úgy 
értékeli, hogy a rossz jegy miatt eltiltják majd otthon a tévénézéstől (fenyegetés). 
A harmadik tanuló ugyanebben a helyzetben arra gondol, hogy na, próbáljuk meg, 
hátha emlékszünk valamire a múlt óráról (kihívás). 

8.1. KÉP  „Akkor most félek vagy örülök?”
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Ugyanazt a helyzetet képesek vagyunk más-más módon értékelni, ami viszont befolyá-
solja, hogy hogyan viselkedünk, és milyen érzelmet élünk át. Így lehetséges az is, hogy 
ugyanolyan helyzetben a három tanuló másként viselkedik. 

A másodlagos értékelési folyamatok során már továbblépünk, és alaposabb elemzésnek 
vetjük alá a szituációt aszerint, hogy kinek tulajdonítható a helyzet (pl. magunknak vagy 
másoknak), és milyen lehetőségeink vannak a nemkívánatos helyzet javítására, illetve a 
kívánatos fenntartására, és melyek a jövőbeni kilátások. Az ilyen értékelési folyamatok 
alapján dől el az, hogy milyen érzelmet tapasztalunk, és hogyan cselekszünk az adott 
helyzetben.

A másodlagos értékelési folyamat során alakul ki az érzelmek változatossága. Az el-
mélet illusztrálására nézzük meg, hogyan értelmezhetjük az értékelési folyamatokkal pél-
dául a dühöt. A düh esetében a helyzetet úgy értékeljük, hogy a személy számára fontos, 
de a személy céljaival nem kongruens, amelynek kialakulásáért ráadásul más tehető fe-
lelőssé. Például a vizsgázó dühös lesz, ha egy számára fontos tárgyból (személyes fon-
tosság) rossz jegyet kap a vizsgáztatótól (inkongruencia) annak ellenére, hogy tanult (a 
tanár hibáztatása). 

 n ÉRZELEMKIFEJEZÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

Az érzelemkifejezés biológiai és kulturális meghatározói

Az érzelmeknek jelentős szerepük van a társas érintkezésekben. Buck (1985) többek kö-
zött hangsúlyozza, hogy az érzelmek egyrészt saját belső állapotainkat jelzik, másrészt 
fontos információkat szolgáltatnak a velünk érintkezésben lévők belső állapotáról is. Az 
érzelmek kommunikációjával foglalkozó kutatók egy csoportja elsősorban azt vizsgálja, 
hogy az érzelemkifejezések milyen kommunikációs szerepet játszanak mindennapi éle-
tünkben. 

Az érzelmek tanulmányozásának központi témája éppen ezért az érzelmek kifejezése 
és az érzelmi kifejezések megértése, azaz az érzelmek kommunikációja. 

Az első kutató, aki szisztematikusan foglalkozott ezzel a kérdéssel, maga Darwin volt. 
Ő 1872-ben Az ember és az állat érzelmeinek kifejezése című könyvében foglalta össze 
megfigyeléseit és elképzeléseit. Darwin az érzelemkifejezésre összpontosított, és nem 
foglalkozott az érzelmek szubjektív élményével. Gondolkodásában központi szerepet ka-
pott a környezethez való alkalmazkodás és ennek szerepe a fajok fejlődésében. Szerinte az 
érzelemkifejezésnek elsődleges szerepe a cselekvésre (pl. menekülés, támadás stb.) való 
felkészülés jelzése. Így az érzelemkifejezéssel az egyedek a lehetséges történésekről in-
formációt adnak át egymásnak, például egy ragadozó veszélyes közeledéséről vagy egy 
védekező támadás megindításának lehetőségéről. 

Darwin azt is feltételezte, hogy az érzelmek, illetve bizonyos érzelemkifejezések bel-
ső, öröklött tendenciák, a tanulásnak ebben nincs szerepe. E gondolatok egyik fontos 
bizonyítéka például az, hogy bizonyos érzelemkifejezések már a csecsemőknél, újszülöt-



226 n HARMADIK RÉSZ. MEGISMERŐ FOLYAMATOK SZEREPE 

teknél, sőt vakon született csecsemőknél is megjelennek, még mielőtt bármilyen tanulás 
létrejöhetett volna. Darwin megfigyelései és a későbbi kutatások azt is igazolták, hogy bi-
zonyos érzelemkifejezések hasonlóak nagyon eltérő, egymással alig-alig vagy egyáltalán 
nem érintkező népcsoportokban is. A hasonlóság mellett legalább annyira fontos, hogy 
az eltérő kultúrából (amerikai diákok és új-guineai törzsek) származó személyek viszony-
lag nagy pontossággal tudtak azonosítani más kultúrából származó arckifejezéseket. Egy 
vizsgálat (Ekman–Friesen 1971) során például a törzs tagjainak egy történetet olvastak 
fel, azután boldogságot, szomorúságot, dühöt, undort, meglepődést és félelmet kifejező 
arcképeket mutattak nekik, és ki kellett választaniuk, hogy a történethez melyik kép tar-
tozik. Az új-guineaiak például a szomorú történethez 79%-ban a megfelelő arckifejezést 
társították. 

Bizonyos érzelmek felismerése tehát többé-kevésbé egyetemlegesnek tűnik, ahogy a 
fenti kísérleti helyzetben a pózolt érzelmet ábrázoló képekkel ki lehetett mutatni. Vajon 
ez az univerzalitás a hétköznapi életben előforduló érzelemkifejezésre is igaz? Nem feltét-
lenül, mivel az érzelemkifejezés kulturálisan is szabályozott, ahogy ezt a következő híres 
kísérlet is demonstrálta. Friesen (1972, ismerteti Fridlund–Duchaine 1996) amerikai és 
japán egyetemi hallgatókkal egy semleges, valamint három erős negatív érzelmet kiváltó 
filmet nézetett meg, hol egyedül, hol egy interjúkészítő jelenlétében. A résztvevők úgy 
tudták, hogy pszichofiziológiai vizsgálatot végeznek rajtuk, és arról nem volt tudomásuk, 
hogy közben az arckifejezéseiket videóra veszik. Az „egyedüli” helyzetben az arckifejezé-
sek nagyon hasonlóak voltak mind az amerikaiaknál, mind a japánoknál. Az azonos kul-
túrából származó interjúkészítő jelenlétében azonban különbségek adódtak. Az amerikai 
hallgatók több negatív érzelemkifejezést mutattak, mint a japánok. A japánok azonban 
érdekes módon több pozitív érzést fejeztek ki az arcukon. Az eredeti magyarázat sze-
rint a kísérlet kimutatta azt, hogy az érzelmek kifejezésének kulturális szabályai vannak, 

8.2. KÉP  A ,,szomorúság" és az ,,öröm" érzésének kifejezése egyértelmű  
és könnyen azonosítható már egészen kicsi korban
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amelyeket kimutatási szabályoknak neveztek el. A kultúránk befolyásolja azt, hogy milyen 
érzelmeket és milyen helyzetben mutathatunk ki. A kimutatási szabályok feltételezésével 
a szerzők úgy magyarázzák a kísérlet eredményeit, hogy a japán hallgatók a film nézése 
közben mások jelenlétében elfedik igazi érzelmeiket. Újabban számos kritika és egy alter-
natív magyarázat is született a kísérlettel szemben. A japán szokások megkövetelik az ud-
variasságot, sőt mosolygást írnak elő még a följebbvaló jelenlétében is. A társas helyzet-
ben a mosolygás és a visszafogottság az interjút készítőnek szólhatott, és nem a levetített 
filmmel volt kapcsolatos (Fridlund–Duchaine 1996). Ez a példa is rámutat arra, hogy az 
érzelmek biológiai meghatározottságának hangsúlyozása mellett a kulturális szabályozást 
is fontos figyelembe venni, amivel elkerülhető a különböző kultúrákba tartozók érzelem-
kifejezéseinek félreértelmezése. 

Az érzelemkifejezés hat az érzelmi élményre

Az olvasó számára észrevehető, hogy az arckifejezésnek központi jelentősége van az ér-
zelmek kommunikációjában. Vannak olyan kutatók, akik az arckifejezést az érzelmek 
szubjektív élményének átélésében is jelentős tényezőnek tartják. Eszerint az érzelem ki-
fejezése erősíti az érzelem élményét, a kifejezés elnyomása pedig csillapítja azt. Számos 
kutatás nyomán általános megállapításként fogalmazható meg, hogy az arckifejezésből 
érkező visszajelentés mérsékelt, de megbízható érzelemmoduláló hatással van, bár ennek 
mechanizmusa nem tisztázott kellően (Strack–Martin–Stepper 1988). Vannak kutatók, 
akik feltételezik, hogy más kifejezési módok, mint például a hangadással és a testtartással 
kapcsolatos érzelemkifejezésekből érkező visszajelentések is befolyásolják az érzelem él-
ményét (Hatfield–Cacioppo–Rapson 1994). Nézzünk egy érdekes kísérletet. Strack és 
munkatársai (1988) kutatásában személyek arckifejezését manipulálták oly módon, 
hogy egy ceruzát kellett a szájukba venni. A két csoport közül az egyikben az ajkaik közé, 
a másikban a fogaik közé. Ebben a helyzetben ugyanis más és más izomcsoport feszül 
meg az arcon. A fogak közé vett ceruza esetében nagyobb a hasonlatosság a mosolygás-
hoz, azaz a pozitív érzelemkifejezéshez. Az ajkak között tartott ceruza esetében viszont 
gátolták a mosoly kifejezését. A kísérletben volt még egy kontrollcsoport is, abban a sze-
mélyeknek a ceruzát a nem domináns kezükben kellett tartaniuk, ebben az esetben az 
arckifejezést természetesen nem befolyásolták. A három csoportnak rajzfilmeket mutat-
tak be, és azt kérdezték tőlük, hogy mennyire találják ezeket a filmeket viccesnek. Azok, 
akik a foguk között tartották a ceruzát, viccesebbnek tartották a rajzfilmeket, mint azok, 
akik az ajkuk között tartották. Ez a kísérlet jól mutatja azt, hogy az arckifejezés manipulá-
ciójával befolyásolhatók az érzelmi folyamatok. Az arckifejezés kommunikációs funkció-
ja mellett hatással van az érzelmi élményre is. Gondoljunk csak a kísérleti manipulációval 
analóg hétköznapi helyzetre, a rágózásra. Bár eddig még nem vizsgálták a rágózás szere-
pét az érzelmi élményekre, de mindenki számára ismerős kép lehet a látszólag fapofával 
– vagyis kevés érzelmet mutató – rágózó serdülő látványa.
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 n AZ ÉRZELMEK FUNKCIÓI

Az érzelmek számos funkciót tölthetnek be (Rolls 2000; Plutchik 1994), ezeket a 
8.1. táblázatban foglaltuk össze. 

8.1. TÁBLÁZAT  Az érzelmek funkciói (Rolls 2000; Plutchik 1994; Oatley és Jenkins 1996/2001 nyomán)

  Az érzelmek felkészítik a szervezetet a válaszra azáltal, hogy egyrészt kiváltják a szervezet fiziológiai 
aktiválását a cselekvésre, például fenyegetés esetén a harcra, másrészt a kritikus helyzetekben kész, fel-
tehetően adaptív választ hívnak elő.

  Az érzelmek fontos szerepet játszanak a kommunikációban.
  Az érzelmek erősítik és szabályozzák a társas kapcsolatokat. Az érzelmek befolyást gyakorolnak a kog-

nitív folyamatokra azáltal, hogy elősegíthetik és támogathatják az észlelési, tanulási és emlékezeti fo-
lyamatokat.

  Az érzelmek fontos szerepet töltenek be a viselkedés szabályozásában.
  Az érzelmek szerepet játszanak a számunkra kedvezőbb cselekvések kiválasztásában.
  Az érzelmek cselekvésre késztetnek, azaz motiválnak.
  Az érzelmek szerepet játszanak a viselkedés fenntartásában, a kitartásban és a célok elérésében.

Az érzelmek kettős evolúciós funkciója

Az érzelmek adaptív válaszokkal kapcsolódnak össze. Plutchik (1994) az érzelem evolúciós 
elméletének összefoglalásában az érzelemnek két funkcióját hangsúlyozza. Az egyik, 
hogy növeli az egyén túlélési esélyét azáltal, hogy a környezetben megjelenő események-
re feltehetően a legmegfelelőbb választ hívja elő. A  másik, hogy az érzelemkifejezésen 
keresztül jelzést szolgáltat a jövőbeni cselekvésre vonatkozó szándékról. Plutchik szerint 
az egyes érzelmek által kiváltott komplex eseményfolyamat érzelmenként különböző vi-
selkedést eredményez, amely eltérő alkalmazkodási előnnyel jár. Például a fenyegetés fé-
lelmet vált ki, ami a meneküléshez (viselkedés) vezet, ennek evolúciós funkciója az ön-
védelem. 

Az érzelmeknek az alkalmazkodást és a túlélést elősegítő válaszként való értelmezését 
leginkább a félelem példájával szemléltethetjük. A félelemmel kapcsolatos fontos megfi-
gyelés az, hogy bizonyos ingerek (pl. kígyók, pókok és más állatok, magasság, villám, tűz, 
mély víz stb.) nagyobb valószínűséggel váltanak ki félelmet, mint mások (Davey 1995). 
Továbbá a félelmi válasz könnyen összekapcsolódhat az ilyen ingerekkel. Azaz a szokásos 
tanulási folyamattal szemben az adott ingerrel való akár már egyszeri találkozás is elegen-
dő ahhoz, hogy fellépjen a félelem az inger későbbi megjelenésekor még akkor is, ami-
kor ez a félelmi válasz esetleg irracionálisnak tűnik (Seligman 1971). Így például a mér-
ges kígyótól való félelem az ártalmatlan siklóra is kiterjedhet. A félelem kialakulásának 
ilyen jellegzetességei okán a kutatók a félelem biológiai előkészítettségének hipotézisét 
fogalmazták meg, és többen elfogadták azt az elképzelést is, hogy a félelem biológiai-
lag meghatározott bennünk, hiszen jelentős szerepe lehetett a fajok, és így az emberi faj 
túlélésében. Fontos azonban megjegyezni, hogy a félelem ilyen szemléletével szemben 
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ugyanakkor más alternatív elképzelések is megfogalmazódtak, amelyek ismertetésére eb-
ben a fejezetben nem térünk ki.

Az érzelmek szerepet játszanak a társas kapcsolatok szabályozásában. Az érzelmek tár-
sas kapcsolatokban betöltött szerepére a fiatal csecsemők társas érzelmi viselkedésének 
vizsgálata nyújt példát. A csecsemők társas érzelmi viselkedésével kapcsolatban a kuta-
tóknak nehézséget okoz a verbális módszerekkel nem megközelíthető csecsemők vizs-
gálata. Mivel nem tudjuk tőlük megkérdezni, hogy mit éreznek, mit tapasztalnak, ezért 
esetükben a fiziológiai mutatók mérései és a viselkedés megfigyelése az alkalmazható 
módszerek. A megfigyelések alapján a csecsemők érzelmi viselkedése fontos szerepet ját-
szik a gondozó-gyerek kapcsolatban. A gyermek viselkedésével befolyásolja a gondozó 
viselkedését és érzelmi állapotát. A csecsemők a sírással és a mosollyal a szülőkből eltérő 
fiziológiai és érzelmi reakciókat váltanak ki. A csecsemő sírása kellemetlen, és arra kész-
teti a gondozót, hogy megszüntesse ezt a kellemetlen ingert. Ugyanakkor a csecsemő 
mosolygása kellemes érzéseket kelt. Mind a két érzelmi viselkedés a gondozó közeledését 
váltja ki, az egyik esetben azért, hogy megszüntesse, a másik esetben, hogy fenntartsa az 
adott viselkedést. Hasonló tapasztalatokról számoltak be egészséges és koraszülött cse-
csemők esetében egyaránt (Frodi et al. 1978). A csecsemők érzelmi viselkedésének az 
ad elméleti jelentőséget, hogy ezek a viselkedések olyan korán jelennek meg, hogy ott 
tanulási folyamatokat nem tételezhetünk fel. Ez az érzelmi viselkedés veleszületett, mert 
fontos tényezője a túlélésnek azáltal, hogy módosítja a gondozó viselkedését a közelség 
elérése és fenntartása érdekében, ami a csecsemő biztonsága szempontjából létfontossá-
gú (Bowlby 1973).

Az érzelmek szerepe a kognitív folyamatokban 

Az érzelmek és a hangulat szerepet játszanak a környezet értékelésében, és módosíthatják a 
kognitív információfeldolgozást. Az aktuális hangulat befolyásolja a figyelmet, az észlelést, 
a tanulást és az emlékezetet egyaránt. Kimutatható például, hogy kellemes hangulatban a 
kísérleti személyek nagyobb arányban idéztek fel kellemes, mint kellemetlen élményeket, és 
fordítva, kellemetlen hangulatban nagyobb arányban hívtak elő kellemetlen, mint kellemes 
élményeket. Hasonló hatást lehet kimutatni a tanulási folyamatokban is. Bower (1981) az 
ilyen és más vizsgálati eredmények magyarázatául az emlékezetet olyan hálóként képzeli el, 
amely csomópontjaiban fogalmak, sémák vannak, és a csomópontokat aktivációk kötik ösz-
sze (lásd az emlékezetről szóló 12. fejezetet). A csomópontok akkor lesznek aktívak és tu-
datosak, amikor elérnek egy bizonyos aktivációs szintet, ekkor az aktiváció tovaterjed a háló 
csomópontjai között. Bower feltételezi, hogy az érzelmeknek is vannak ilyen csomópont-
jaik, amelyek összekapcsolódnak az érzelmet kiváltó helyzetekkel, tipikus szerepekkel, 
fizio lógiai reakciókkal, kifejező viselkedésekkel. De ezek a csomópontok összekapcsolód-
nak az egyén életében az adott érzelmet kiváltó eseményekkel is. Amikor például egy érzel-
mi csomópont aktiválódik, akkor ez a serkentés továbbterjedhet más, kapcsolatban lévő 
emlékezeti csomópontokra, és már rég elfelejtett emlékek aktivációját idézheti elő. Ugyan-
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akkor a régi emlékek felidézése is aktiválhatja a hozzá kapcsolódó érzelmi állapotot. Ez az 
elképzelés magyarázatot adhat arra, hogy a személy pillanatnyi érzelmi állapota hogyan be-
folyásolja a tanulási folyamatokat, a bizonytalan helyzetek értelmezését és a hasonló töltésű 
érzelmi anyag kiemelkedését (Bower 1981). Például a felidézés jobb azokban a helyzetek-
ben, amelyek jobban hasonlítanak a tanulás helyzetére. A tanulási helyzetben átélt érzelmi 
állapot vagy éppen a tanulással kapcsolatos egyéb körülmény aktiválása javítja az emlékeze-
ti teljesítményt az előhívás helyzetében.

 n AZ ÉRZELMEK FEJLŐDÉSE: KÖTŐDÉS, ÉRZELMI SZABÁLYOZÁS 
ÉS ÉRZELMI INTELLIGENCIA

Kötődés és kötődési zavarok 

A legintenzívebb emberi érzelmek nagy része az érzelmi kötelékek kialakítása, fenn-
tartása és megújítása során áll elő (Bowlby 1979, 69.).

Az érzelmek egyik alapvető funkciója az emberi viszonyok kialakítása, összetartása és 
szabályozása. Az érzelmeknek ez a funkciója szinte minden életkorban kimutatható, de 
talán a legjobban csecsemőkorban azonosítható. Ennek az az oka, hogy az anya-gyerek 
kapcsolat érzelmi szabályozása alapvető az egyén és a faj túlélése szempontjából egy-
aránt. Az anya-gyerek viszony fenntartása, a gyerek anyja mellett tartása megelőzi azt, 
hogy a gyermek elkalandozzon elsődleges gondozójától. Sok-sok tízezer évvel ezelőtt ez 
olyannyira fontos volt a túlélés szempontjából, hogy úgy tűnik, külön viselkedéses rend-
szer alakult ki a gyermeknek az anya közelében tartására. A gondozó fizikai közelségének 
kiváltására számos viselkedés alkalmas, így például a sírás, a mosoly, a hangadás, a vizuá-
lis-motoros viselkedés, az arc eltakarása kézzel és így tovább. Az olvasó ezeket könnyen 
azonosíthatja, ha az anya-gyerek interakciót ebből a szempontból megfigyeli. Az ilyen 
magatartásra adott válasz alakítja a gyermek gondozóval kapcsolatos elvárásait. Ennek az 
ad jelentőséget, hogy gyermekkori kötődésünk feltehetően jelentősen befolyásolja ser-
dülőkori és felnőttkori érzelmi tapasztalatainkat is.

A kötődés elméletét eredetileg Bowlby és munkatársai dolgozták ki (lásd történeti 
áttekintésként Ainsworth–Bowlby 1991). A kötődési elmélet rámutat arra, hogy az anya 
nem csupán a táplálék és a szükségletek kielégítésének forrása, hanem jelentős funkciót 
tölt be a gyermek érzelmi fejlődésében is. A kötődési elmélet az anya-gyerek kapcsolat 
négy fontos jellemzőjével írható le röviden: a közelség keresésével, a biztonságos menedék-
kel, a szeparációra mutatott tiltakozással és a biztonságos bázissal (lásd Feeney–Noller 
1996 összefoglalóit): 

   A közelség keresése az elsődleges gondozó, rendszerint az anya megközelítését, a közelé-
ben maradást és a kontaktus fenntartását jelenti. A gyermeknek fontos, hogy elsődle-
ges gondozóját a közelében tudhassa, lássa, vagy más módon kontaktusban legyen vele. 
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   A biztonságos menedék arra utal, hogy az anya a megnyugvás, a támogatás és a meg-
erősítés forrása. A gyermek számára a hirtelen, ijesztő események esetén az elsődleges 
gondozó az a menedék, ahova visszatérhet, ami megnyugvást ad.

   A szeparációs tiltakozás arra vonatkozik, hogy az anyától való elválás distresszreakciót 
vált ki. Az olvasó jól ismerheti azt a helyzetet, amikor az elsődleges gondozó elhagyja 
a szobát, és a gyermek azonnal sírni, tiltakozni kezd. Ilyenkor gyakran csak a szülő 
megjelenése nyugtathatja meg a gyermeket.

   A  biztonságos bázis azt jelöli, hogy a kötődés tárgya biztonságos kiindulási pont a 
környezet felfedezéséhez és a környezettel való interakcióhoz. Az anya jelenlétében 
a gyermek nyugodtan fedezi fel a körülötte lévő fizikai és társas világot. Ilyenkor gyak-
ran az is elegendő, hogy a gyermek hátratekintsen és ellenőrizze azt, hogy a gondozó 
jelen van-e még. 

A fejlődés előrehaladtával a kötődés tárgya, illetve tárgyai változnak: az elsődleges gon-
dozó szerepét fokozatosan a kortársak, illetve felnőttkorban a partner(ek) veszik át abban 
az értelemben, hogy a kötődés fenti funkcióit ők töltik be, szemben az elsődleges gondo-
zóval, akinek a szerepe az életkorral párhuzamosan egyre csökken. Az imént ismertetett 
négy jellemző jól értelmezhető és kimutatható természetesen némileg más formákban az 
intim párkapcsolatban élők viselkedésében is (Hazan–Shaver 1987; Urbán 1996).

A kötődési elmélet továbbá azt is hangsúlyozza, hogy csecsemő- és gyermekkori ta-
pasztalatainkat egész életen át hordozzuk magunkban. Ezek az élmények többé-kevésbé 
állandóságot biztosítanak, és meghatározzák érzelmeinket, viselkedésünket és emberi kap-
csolatainkat. A kötődési elmélet szerint ennek alapjai azok a viszonylag tartós belső mun-
kamodellek, amelyeket a körülöttünk lévő társas világról és saját magunkról kialakítunk. 
A munkamodelleken Bowlby (1980) azokat a belső mentális reprezentációkat érti, ame-
lyeket személyes élettörténetünk és személyközi élményeink nyomán kialakítunk magunk-
ról és a szociális világról, különösen az abban lévő fontos személyekről. A munkamodellek 
természetesen először az anya- (elsődleges gondozó-) gyerek kontextusban fejlődnek ki. 
Egyrészt tartalmazzák a gondozó viselkedés mentális reprezentációját, azaz az elsődleges 
gondozó elérhetőségét, válaszkészségét, másrészt reprezentálódik maga az egyén is, például 
az, hogy mennyire méltó a gondozásra, figyelemre. A munkamodellek kialakulását köve-
tően az ezekben megjelenő elvárásokat, kognitív reprezentációkat visszük tovább az újabb 
kapcsolatokba. Feltételezhetően a munkamodellek képezik az alapját a kötődési viselkedés 
stabilitásának oly módon, hogy automatikusan és tudattalanul működve ellenállnak min-
den nagyobb mértékű változásnak, és a személyiség olyan lényegi részévé válnak, amelyek 
folyamatosan befolyásolják szociális tapasztalatainkat (Collins–Read 1994).

Gyermekekkel és majmokkal végzett empirikus kutatások, megfigyelések nagymér-
tékben támogatják a kötődési elmélet állításait. Klasszikusan Harlow kísérleteit hozzák 
fel példának a fiatal majmok érzelmi-társas fejlődésének vizsgálatára. A kísérletet a 2. feje-
zetben ismertettük részletesen. A kísérletük lényege, hogy a majmokat anya nélkül nevel-
jék oly módon, hogy a kismajmok semmilyen fiziológiai szükségletükben sem szenved-
tek hiányt. Ugyanakkor a ketrecekben drótból készült vagy szőrrel borított pótanyát is 
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elhelyeztek. Az anyától való izoláció a társas készségekben jelentős kárt okozott. Harlow 
arra is kísérletet tett, hogy megvizsgálja, hogyan lehetne helyrehozni az izolációból eredő 
fejlődési elmaradásokat vagy torzulásokat. A  legsikeresebb próbálkozás a fiatalabb ún. 
majomterapeuták bevezetése volt:

„Ezek a fiatalabb kismajmok még elég kicsik ahhoz, hogy keressék a testi kontaktust 
más majmokkal, ráadásul olyan gyengék voltak, hogy semmilyen veszélyt nem jelen-
tettek a félelemteli hat hónaposokra. Három hónapos korukban ezek a kis rézuszmaj-
mok még csak kezdik tanulni a társas játékot. A kismajmokat együtt tartottuk a na-
gyobbakkal. Körülbelül öt hónap alatt látszólag teljes javulás nyilvánult meg az izolá-
cióban nevelkedett majmok viselkedéses zavaraiban, és az egyéves egyéni terápia 
hatására a társas szerepek és szabályok mentén zajló játék és társas érintkezés alakult 
ki.” (Harlow–Mears 1983.)

Jelentős tanulság az, hogy a szociális játék lényeges tényező lehet az izoláció káros hatá-
sainak ellensúlyozásában. A játéknak nyilvánvaló jelentősége van abban, hogy a személyt 
felkészítse a felnőtt világ szerepeire és szabályaira (Plutchik 1994). 

A terület másik klasszikus vizsgálati elrendezése az ún. idegen helyzet (lásd 3. fejezet). 
A kötődés kialakulása alapvető része az életünknek, de bizonyos esetekben kialakulása za-
vart szenvedhet, ami legszembetűnőbben a gyermekkori abúzust vagy elhanyagolást szen-
vedőknél, valamint az intézetekben nevelkedő gyerekeknél figyelhető meg. Az ilyen gyer-
mekcsoportok vizsgálata nyomán a 2013-ig használt mentális problémákat leíró rendszer 
(DSM-IV, lásd BNO-10. Zsebkönyv 1996) a kötődés két típusát használta: a gátolt vagy 
deviáns típusú reaktív kötődési zavart, valamint a gátlástalan diffúz kötődési zavart (a ma 
használatos DSM-5 más elvek szerint csoportosítja a mentális problémákat). Az előbbi 
elsősorban az elhanyagolás kapcsán figyelhető meg, míg az utóbbi inkább az intézetekben 
nevelkedettek körében tapasztalható (Zeanah 1996). A gátolt vagy deviáns típusú reaktív 
kötődés esetében a gyermek nem az életkorának megfelelő társas viselkedést mutatja: vagy 
gátolt, vagy éppen túlmozgásos és ellentmondásos viselkedést mutat. Ilyenkor a gyermek 
viselkedésében hol a közeledést, hol az ellenállást figyelhetjük meg. A gátlástalan diffúz 
kötődési zavart mutató gyermekekre ezzel szemben a válogatás nélküli szociabilitás, ba-
rátkozás és a megfelelő személyek iránti kötődés kimutatásának problémája jellemző. 
Ilyenkor a gyermek például túlzottan barátságos még a viszonylag idegen személyekkel is. 

Zeanah (1996) kiszélesíti a kötődési problémák körét. Szerinte a kötődés három kü-
lönböző problémája állhat elő: a kötődés hiánya, a kötődés zavara és a kötődés megsza-
kadása. A kötődés hiánya esetében a gyermek megfelelő kognitív érettség mellett sem 
alakít ki kötődési preferenciát valamely személy irányában. A  zavart kötődés esetében 
azonban arról van szó, hogy a gyermek zavartan alkalmazza a szülőt mint biztonságos 
bázist vagy biztonságos menedéket. Ez a zavar kifejezetten a gondozó-gyermek viszonyra 
korlátozódik. A gyermek ilyenkor túlságosan függ, csüng az elsődleges gondozón, és szél-
sőséges gátoltsága és/vagy szorongása révén alig explorálja környezetét. Ennek a másik 
véglete, amikor a gyermek túlságosan könnyen eltávolodik az elsődleges gondozójától 
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(rendszerint az édesanyjától), anélkül hogy időnként visszatekintene rá, vagy ellenőriz-
né, hogy ott van-e. Ez esetleg veszélyes szorongáskeltő helyzetekben sem történik meg, 
ráadásul a gyermek nyughatatlan viselkedésével veszélyes helyzetekbe sodorhatja saját 
magát. A kötődés zavarának specifikus megjelenési formája, amikor a gondozó és a gyer-
mek szerepe felcserélődik. Ilyenkor a gyermek túlzott mértékben, az életkorához képest 
nem megfelelő intenzitással aggódik az elsődleges gondozó érzelmi jólléte miatt. A kötő-
dés megszakadása akkor áll elő, amikor a gyermek elveszíti az elsődleges gondozóját vá-
lás, elhalálozás, baleset vagy valami más okán. A felnőtt veszteségéhez képest a gyermek 
vesztesége ilyenkor jóval súlyosabb, amennyiben ez a harmadik életév előtt történik meg, 
mivel ebben az életkorban az elsődleges gondozó különösen kiemelt szerepet játszik a 
gyermek érzelmi életében. 

Összefoglalva, a kötődési elmélet felhívja a figyelmünket arra, hogy a gyermek ki-
egyensúlyozott érzelmi fejlődésének letéteményese az a szociális környezet, ami körül-
veszi. Az elsődleges gondozóknak nem csupán a fizikai szükségletekre kell fókuszálniuk, 
hanem a gyermek már szinte születéskor meglévő társas biztonsági szükségleteit is ki kell 
elégíteni ahhoz, hogy a gyermekből elégedett, a világra nyitott, szeretni képes felnőtt ala-
kuljon ki.

Az érzelmek fejlődése és az érzelemszabályozás

Az érzelmi fejlődés lényeges kérdése az érzelmek kifejezésének és az érzelmek szabályo-
zásának módjai és változásai a gyermekek növekedése során. Néhány szerző az előbb tár-
gyalt kötődési stílus problémáját is elsősorban érzelmi szabályozási problémának tekinti. 
A gyermek érzelmi fejlődésének kiindulópontját azok az érzelmi jellemzők képezik, ame-
lyeket jobbára örökletes tényezők határoznak meg, és korán megjelennek a gyermek vi-
selkedésében. Ezeket a jellemzőket átfogóan temperamentumnak nevezzük. Az érzelmek-
kel kapcsolatos temperamentumjellemző az emocionalitás (Buss–Plomin 1984), ami 
csecsemőkorban arra vonatkozik, hogy a gyermek mennyire ijedős, mennyire könnyen 
lesz dühös vagy kezd sírni, illetve mennyire könnyű megnyugtatni. Az érzelmek szabá-
lyozása során további fontos, temperamentummal is összefüggő jellemző a gyermek 
kontrolláltságának mértéke, aminek ellentéte az impulzivitás (Buss–Plomin 1984). 
A kontroll az érzelmek területén leginkább úgy határozható meg, hogy belső állapotun-
kat vagy érzelmeinket mennyire fejezzük ki, vagy mennyiben hagyjuk, hogy érzelmeink 
a viselkedésünket irányítsák (lásd pl. énkontroll, Block–Kremen 1996). Például ha dühö-
sek vagyunk a főnökünkre, akkor ez a kontroll határozza meg azt, hogy kifejezzük a dü-
hünket, és esetleg szélsőséges esetben megütjük a főnökünket, vagy éppen, bár dühösek 
vagyunk, de ezt nem mutatjuk ki. Újabb tanulmányok (Eisenberg et al. 2000) az érzelem 
és a viselkedésszabályozás különböző mértéke szerint a gyermekek három csoportját kü-
lönböztették meg, nevezetesen az alulkontrolláltakat, az optimális szinten kontrolláltakat 
és a túlkontrolláltakat. 



234 n HARMADIK RÉSZ. MEGISMERŐ FOLYAMATOK SZEREPE 

   Az alulkontrollált gyermekekre a magatartás és a figyelem kontrollja csak alacsony 
szinten jellemző, ők hajlamosabbak az irritabilitásra és az impulzív viselkedésre. 

   A túlkontrollált gyermekekre a gátoltság, a félénkség, az agresszió kerülése jellemző, 
ők hajlamosak visszavonulni a társaktól. 

   Az optimális szinten kontrollált gyermekekre a magabiztosság, az érzelmi labilitás hiá-
nya és a magatartás, valamint a figyelem regulációja a jellemző.

Az empirikus eredmények szerint a kontroll optimális szintje vezet a sikeres szociális alkal-
mazkodáshoz (Eisenberg et al. 2000). Az érzelmek regulációja (Southam-Gerow–Kendall 
2002) ugyanakkor az érzelmek kontrolljánál rugalmasabb mechanizmus, mivel az érzelmi 
események dinamikus szabályozásával és a helyzethez való illesztéssel áll kapcsolatban, 
nem csupán az érzelmek kontrolljával. Hiszen esetenként a helyzet azt is megkívánhatja, 
hogy a személy érzelmileg felkészüljön, „felspannolja magát” az adott helyzetre, például 
versenyben vagy vizsgahelyzetben. Az érzelmek szabályozása a temperamentum és a csalá-
di környezeti tényezők, elsősorban a szülői nevelői stílus kölcsönhatásában fejlődik ki, és a 
mentális egészség, valamint az érzelmi kompetencia lényeges meghatározója.

Az érzelmek kifejezésére a gyermekek már korán képesek, bár a kezdetekben az érzelmi 
kifejezések meglehetősen korlátozottak. Ugyanakkor négyéves korra a gyermekek többsé-
ge képes a felnőttekéhez hasonló érzelemkifejezésekre (Lewis–Sullivan–Vasen 1987, idé-
zi Southam-Gerow–Kendall 2002). A legtöbben egyetértenek azzal, hogy két-három éves 
korban a gyermekek képesek a szégyen, a büszkeség és a bűntudat helyzetnek megfelelő 
kifejezésére. Az érzelmek kifejezésére szolgáló nyelv kialakulása már a tizennyolcadik hó-
nap körül megfigyelhető, a gyermek hároméves kora után gyorsan kialakítja az érzelmekkel 
kapcsolatos oki következtetések képességét (Southam-Gerow–Kendall 2002). A gyermek 
a fejlődés során az eszközök széles tárházát sajátítja el, amivel képes az érzelmi állapotát sza-
bályozni. Ugyanakkor ez a képesség a szülőkkel és másokkal való érintkezések nyomán fej-
lődik. A külső segítség a gyermekeknek különösen akkor fontos, ha valami intenzív negatív 
érzelmet kiváltó esemény történik. Ilyenkor a külső segítség formája nagymértékben függ 
az esemény természetétől (pl. „Ez katonadolog”; „Az anyu megpuszilja a bibit, és már nem 
is fog fájni”; „Gyere, folytassuk a játékot!”). Ugyanakkor a felnőttek segítségével átélt tapasz-
talatok elősegítik az érzelmi reguláció további fejlődését (Kopp 1989). Az érzelmi reguláció 
tipikus példája a kimutatási szabályok alkalmazása. Kutatások azt mutatják, hogy már há-
roméves korban is képesek a gyermekek az érzelemkifejezésükön módosítani, amennyiben 
az nem egyezik meg a felnőttek elvárásaival (Southam-Gerow–Kendall 2002).

Az érzelemszabályozás egyik kritikus pontja az érzelmi megértés, ami több szempon-
tot is magában foglal, nevezetesen

   az érzelmi kifejezések felismerését; 
   az érzelmek okainak és hatásainak megértését; 
   az érzelmek kulcsingereinek azonosítását magunkban és másokban; 
   az összetett érzelmek megjelenésének belátását;
   az érzelmi szabályozás megértését. 
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Southam-Gerow és Kendall (2002) áttekintése alapján két példával illusztrálhatjuk az ér-
zelmi megértés fejlődését. A legkorábban az érzelmi kifejezések felismerése azonosítható, 
különösen az arckifejezések felismerése, amit már nagyon fiatal, tízhetes csecsemőknél is 
megfigyeltek. Ezzel szemben az érzelmek okainak és hatásainak azonosítása a gyermek kog-
nitív fejlődésével párhuzamosan alakul ki. Kezdetben elsősorban a gyermek először a hely-
zethez kötődő jellemzőkből, külső okokból következtet az érzelmekre, majd egyre inkább 
átveszi ennek a szemléletnek a helyét a belső oktulajdonítás. Például a helyzeti oktulajdoní-
tás: „Azért vagyok mérges, mert eltörött a játékom.” A belső oktulajdonítás ezzel szemben: 
„Azért vagyok mérges, mert eltörött az a játékom, amit nagyon-nagyon szerettem.” A gyer-
mekben a fejlődés során folyamatosan változik és fejlődik az érzelmi megértés, valamint az 
érzelmi reguláció. Ennek sikeressége számos tényezőtől függ. Mindenesetre úgy tűnik, bár 
a longitudinális megfigyeléses adatok erre vonatkozóan még hiányoznak, hogy az érzelmi 
szabályozás fejlődésének sikeressége hozzájárulhat a gyermekből vált felnőtt boldogulásá-
hoz. A gyermekkor kognitív és érzelmi fejlődése képezi az alapját az érzelmek megfelelő 
alkalmazásának felnőttkorban, amiben, úgy tűnik, meglehetősen nagy egyéni változatossá-
gok figyelhetők meg. Ennek leírására vezették be újabban az érzelmi intelligencia fogalmát, 
amelyet eddig elsősorban a felnőtteknél vizsgáltak.

Érzelmi intelligencia

Az érzelmi intelligencia annak ellenére, hogy meglehetősen új fogalom, jelentős publici-
tást kapott szakmai és hétköznapi körökben egyaránt. Világossá vált, hogy az intelligen-
cia, az absztrakt gondolkodás képessége, ahogy azt az intelligenciatesztekben mérjük, 
nem jól jósolja be a sikerességet a hétköznapokban és a munkában. A  másokkal való 
érintkezés és együttműködés során nemcsak absztrakt fogalmakkal dolgozunk, hanem 
életünk legtöbb helyzetében a saját és a mások hangulataira és érzelmeire vonatkozó in-
formációkat is fel kell dolgoznunk, döntéseinket ennek figyelembevételével kell meghoz-
nunk. Azok, akik a megfelelő helyen, a megfelelő módon, a megfelelő mértékben képe-
sek az érzelmeiket kifejezni és szabályozni, sikeresebben oldhatják meg saját és mások 
problémáit. Ennek a felismerése tükröződik az érzelmi intelligencia fogalmában. Az érzel-
mi intelligencia Salovey és Mayer (1990, 189.) eredeti megfogalmazásában „az a képes-
ség , hogy a személy monitorozza saját és mások érzéseit és érzelmeit, hogy megkülönböztesse 
ezeket egymástól, és hogy felhasználja ezt az információt gondolkodásában és viselkedésében”. 
A szerzők eredetileg három, majd később (Mayer–Salovey 1997) négy képességgel jel-
lemezték az érzelmi intelligenciát. Ezek a képességek az érzelmek és az érzelmi informá-
ciók felhasználására vonatkoznak:

   Mások és saját érzelmeink észlelése, értékelése és kifejezése verbális vagy nem verbális mó-
don: ez olyan képességekre utal, hogy 1. azonosítjuk az érzelmeket saját magunkban, 
a másik személyben vagy éppen egy designban, zenében vagy történetben; 2. tudato-
sítjuk saját és mások érzelmeit, valamint az ezekkel összefüggő gondolatokat; 3. kü-
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lönbséget tudunk tenni az érzelmek között, és adekvátan tudjuk kifejezni azokat (Ro-
berts–Zeidner–Matthews 2001).

   Az érzelmek felhasználása a gondolkodás és a cselekvés serkentésére: az a képességünk, 
hogy érzéseinket lefordítsuk, érzelmeinket felhasználjuk az ítéletekben, a gondolko-
dásban és a célok melletti kitartásban.

   Az érzelmek megértése és elemzése: az a képességünk, hogy meghatározzuk-értelmez-
zük az érzelmeket, az érzelmek komplex keverékét és az érzelmi átmeneteket.

   Az érzelmek szabályozása az érzelmi és intellektuális fejlődés elősegítése érdekében: az a 
képességünk, hogy nyitottak legyünk saját és mások érzelmeinek és érzéseinek mo-
dulációjára az érzelmi és intellektuális fejlődés érdekében. Ez a legmagasabb szintű 
képesség, ami azt is jelenti például, hogy tudjuk, hogyan nyugtathatjuk meg magun-
kat vagy éppen másokat erős stressz esetén.

Az érzelmi intelligencia népszerűvé Goleman (1997) könyvével vált és kapott meglehe-
tősen nagy médiavisszhangot. Goleman azonban némileg másképpen értelmezte az ér-
zelmi intelligenciát, mint azt eredetileg Salovey és Mayer megfogalmazta. Goleman 
(1997) definíciója szerint az érzelmi intelligencia olyan képességeket foglal magában, 
mint „önmagunk ösztönzése, a frusztrációkkal dacoló kitartás; az indulat fékezése, a vágyki-
elégítés késleltetése; hangulataink kiegyensúlyozása, amely gátolja, hogy a bajban gondolkodá-
sunk összezavarodjon; empátia és a remény”. Jól látható a lényeges különbség az eredeti és 
ez utóbbi definíció között. Míg Salovey és Mayer (1990, 1997) az érzelmi intelligenciát 
az affektív információk feldolgozásához szükséges mentális képességek készletének te-
kinti, addig Goleman és mások képességek, motivációs tényezők és személyiségjegyek 
elegyeként képzelik el. Így Goleman (1997) szerint az érzelmi intelligenciának öt lénye-
ges összetevője van:

   A saját érzelmeink pontos és tudatos észlelése és monitorozása.
   A saját érzelmeink módosítása és elfogadható kifejezése. Például a szorongás csök-

kentésének képessége vagy a reménytelenségből való kilábalás képessége.
   Mások érzelmeinek pontos észlelése és az azokra való válaszadás.
   A társas viszonyok sikeres kezelésének képessége.
   Az érzelmek fókuszálása a kitűzött célra, ami magában foglalja a késleltetett jutalmat 

és az indulatok adaptív áthelyezését és kanalizálását.

Az érzelmi intelligenciával kapcsolatos kutatások még meglehetősen kezdetlegesek, 
messze nem annyira előrehaladottak, mint azt a népszerűsítő könyvek sejtetni engedik. 
Korántsem vagyunk tisztában azzal, hogy az érzelmi intelligencia – értelmezzük azt az 
érzelmek feldolgozásában szerepet játszó mentális jellemzőként vagy talán túlzottan is 
átfogó személyiségjellemzőként – pontosan milyen mértékben játszik szerepet a sikeres 
alkalmazkodásban és a boldog és egészséges életben. Figyelmünket a jövőben azokra a 
kutatásokra kell összpontosítanunk, amelyek erre a kérdésre adnak választ. Ha ez meg-
történik, akkor a pedagógusoknak viszont olyan módszereket kell kidolgozniuk, amelyek 
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az érzelmi intelligencia fejlesztésében, a saját és mások érzelmeinek feldolgozásában és 
szabályozásában játszanak szerepet. Egyes egészségfejlesztő iskolai programok manapság 
már nem a nemkívánatos viselkedéseket célozzák meg, hanem sokkal inkább általában a 
gyermekek érzelmi és szociális fejlődését segítik elő. Például a Seattle (USA) városában 
bevezetett többéves és többlépcsős szociális fejlődési programban is ezt tűzték ki 
(Lonczak et al. 2002). Bár a program végrehajtása napjainkban is tart, már most ki-
mutatható eredményként szolgált az, hogy a programban részt vevő gyerekek jóval ké-
sőbb kezdték el például a szexuális életet, valamint kisebb mértékben fordult elő kö-
rükben a tinédzserterhesség, mint a vizsgálat kontrolljául szolgáló iskolákba járó gyer-
mekeknél. Ez a hatás különösen az egyébként társadalmilag kiszolgáltatottabb 
kisebbségi csoportokban volt a leginkább szembetűnő. Fontos megjegyezni, hogy a 
programban a társas-érzelmi fejlődés elősegítése mellett egy szó sem esett a szexuális 
viselkedésről. A számunkra nemkívánatos viselkedések megelőzésének (ebben az eset-
ben a túl korán kezdett szexuális élet és a tinédzserterhesség) hatékony módja lehet a 
gyermekek érzelmi és társas intelligenciájának fejlesztése. Tanulságul az 8.2. táblázat-
ban bemutatjuk ennek a programnak a főbb összetevőit. Vegyük észre, hogy a program 
a tanárokkal, a szülőkkel és a gyermekekkel való foglalkozást egyaránt magában foglal-
ta, mivel a gyermekek érzelmi és szociális fejlődése nehezen elképzelhető a közvetlen 
környezet fejlődése nélkül.

8.2. TÁBLÁZAT  Seattle szociális fejlődési projektjének intervenciói (Lonczak et al. 2002)

1. A tanárok tréningje
1.1. Proaktív oktatás

  Konzisztens elvárások és gyakorlat az év elejétől
  A viselkedésre vonatkozó világos és explicit instrukciók
  Módszerek az apróbb osztálytermi zavarok kézbentartására anélkül, hogy az a munkát megzavarná

1.2. Interaktív oktatás
  A tanítás előtt felmérni és aktiválni az ismereteket
  A tanulás explicit céljainak tanítása
  Megtanulandó készségek modellálása
  A tananyag megértésének gyakori ellenőrzése az anyag bemutatása során
  A tananyag újratanítása, amennyiben ez szükséges

1.3. Kooperáló tanulás
  Különböző képességű és hátterű tanulókból álló kisebb csoportok létrehozása
  A csoport teljesítményén keresztül az egyének elismerése

2. A gyermekek társas és érzelmi készségeinek fejlesztése
2.1. Személyközi problémamegoldó készségek

  Kommunikáció
  Döntéshozatal
  Tárgyalás-egyezkedés
  Konfliktusmegoldás
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2.2. Visszautasítással kapcsolatos készségek
  A társas hatások felismerése a problémás viselkedéssel kapcsolatban
  A problémás viselkedéssel kapcsolatos következmények felismerése
  Alternatívák kidolgozása és felvetése
  A kortárs(ak) bevonása alternatívákba

3. A szülők tréningje
3.1. A viselkedés kezelésének készségei

  A kívánatos és a nemkívánatos viselkedés megfigyelése és felmutatása
  A viselkedésekkel kapcsolatos elvárások tanítása
  A kívánatos viselkedésekkel kapcsolatban konzisztens pozitív megerősítések alkalmazása
  A nemkívánatos viselkedéssel szemben konzisztens és mérsékelt következmények alkalmazása

3.2. Iskolai munkát támogató készségek fejlesztése
  Megbeszélés kezdeményezése a tanárokkal a gyermek tanulásáról
  A gyermek olvasási és számolási készségének fejlesztése
  A tanulást elősegítő otthoni környezet kialakítása

3.3. A droghasználat rizikóját csökkentő készségek [„Preparing for the Drug(free) Years”]
  A droghasználattal kapcsolatos családi stratégia (policy) kidolgozása
  A visszautasítás készségének gyakorolása a gyerekkel
  Önkontrolkészségek használata a családi konfliktusok kezelésére
  Új lehetőségek kialakítása a családban a gyerek részvételének és tanulásának támogatásához

 n  POZITÍV ÉRZELMEK ÉS A SZUBJEKTÍV JÓLLÉT 

Pozitív érzelmek

A mindennapi jóllétünknek jelentős forrásai a hétköznapokban átélt pozitív élmények. 
Ennek ellenére a pszichológiában a pozitív érzelmek iránt csak újabban mutatkozik meg 
intenzívebb érdeklődés, aminek oka abban is rejlik, hogy a negatív érzelmek szerepe a 
környezeti veszélyekkel és nehézségekkel szembeni alkalmazkodásban nyilvánvalóbb. 
A negatív érzelmek a cselekvési lehetőségek készletét leszűkítik például a menekülésre, a 
támadásra vagy éppen a védekezésre. Ezzel szemben Fredrickson (1998, 2001) a pozitív 
érzelmek, mint például az öröm, az érdeklődés, az elégedettség, a büszkeség, a szeretet és 
a szerelem közös jellemzőit abban látja, hogy egyrészt kiszélesítik a személy gondolati-vi-
selkedéses repertoárját, másrészt arra késztetik a személyt, hogy belső erőforrásaira ala-
pozzon, ideértve fizikai, intellektuális, társas és pszichológiai erőforrásait egyaránt. Az 
elméletet támogató főbb empirikus megállapításokat az 8.3. táblázatban foglaltuk össze. 
A pozitív érzelmek és affektusok például befolyásolják a kreatív tevékenységet is. Isen és 
munkatársai (1987) kimutatták, hogy a viszonylag egyszerű érzelmi indukcióval (pl. vi-
dám film megtekintésével, illetve egy apró ajándékkal vagy cukorkával) kiváltott pozitív 
affektusok megnövelik a kreatív feladatokban mutatott teljesítményeket, szemben a sem-
leges vagy negatív érzelmi indukciókkal. Isen (2000) összefoglalója szerint pozitív érzel-
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mi állapotban a gondolkodás szokatlanabb utakat jár be, kreatív, integratív, nyitottabb az 
információkra és hatékonyabb. Mindezek az eredmények arra is utalnak, hogy a pozitív 
hangulat és érzelmi állapotok előidézése értékes eszközzé válhat a pedagógusok kezében 
akkor, ha azt az oktatási órán megfelelő módon használják.

A felvázolt megközelítésből következik az, hogy a pozitív érzelmek alkalmasak arra 
is, hogy kijavítsák a negatív érzelmek „mellékhatásait” (Fredrickson 2001). Az érvelés 
szerint a negatív érzelmek aktiválják a szervezetet, felkészítik a támadásra vagy a meg-
küzdésre. Ez az aktiváltság azonban hosszabban is fennmaradhat a negatív érzelmi álla-
potot követően, például a szívverés gyors marad vagy feszültséget érzünk, esetleg nem is 
tudjuk, hogy mitől vagyunk idegesek. Ezzel szemben a pozitív érzelmi állapotok viszont, 
amelyek a szív- és érrendszer és általában a szervezet „nyugodtabb” állapotával járnak 
együtt, alkalmasak arra, hogy meggyorsítsák azt a folyamatot, amelynek során például 
a szívverés hamarabb áll vissza a normális tartományba vagy elmúlik az idegességünk 
(Fredrickson–Levenson 1998). 

A pozitív érzelmek továbbá segíthetnek bennünket abban is, hogy a mindennapok 
nehézségeivel és az ezek által kiváltott stresszel könnyebben megküzdjünk, hiszen lehe-
tővé teszik azt, hogy a megoldási lehetőségek szélesebb köréből válasszunk magunknak 
megfelelő stratégiákat, és ennek révén egyaránt mozgósíthassuk a saját és a társas erő-
forrásainkat.

A pozitív érzelmek átélése a mentális egészség fontos meghatározója (Vaillant 2003). 
Ugyanakkor újabb vizsgálatok arra is rámutattak, hogy a pozitív érzelmek fontos hatás-
sal vannak a fizikai egészségre is. Egyes kutatók hosszú távú követéses vizsgálatokban ki-
mutatták, hogy azok, akikre fiatalabb korukban jellemzőbbek voltak a pozitív érzelmek, 
hosszabb ideig éltek, szemben azokkal, akikre a pozitív érzelmek kevésbé voltak jellem-
zőek ebben az életkorban (Danner–Snowdown–Wallace 2001). 

8.3. TÁBLÁZAT  A pozitív érzelmek hatásai Fredrickson (1998, 2000) áttekintése nyomán

  A pozitív érzelmek tágítják a figyelem látókörét, szemben a negatív érzelmekkel, amelyek inkább szű-
kítik a figyelem fókuszát. 

  Tágítják a kogníciót – pl. szokatlanabb asszociációk, tágabb kognitív kategóriák alkalmazása, az össze-
függések könnyebb és rugalmasabb felismerése, a fogalmak alaposabb feldolgozása  –, elősegítik a 
kreatív gondolkodást igénylő tevékenységeket.

  Szélesítik a cselekvések körét, például javítják a kreatív megoldásokat, gyerekeknél változatosabb játé-
kok és hosszabb játékidő figyelhető meg.

  Erősítik a fizikai erőforrásokat, például a pozitív érzelmek kiváltotta játék elősegíti a fizikai erő és a fi-
zikai készségek fejlődését.

  Erősítik az intellektuális erőforrásokat, például a pozitív érzelmek aktiválják az explorációt, elősegítik 
a tanulást és a teljesítményt, javítják az összetett és integrációt igénylő feladatok megoldási képességét.

  Erősítik a társas erőforrásokat – a mosolygás, az együttes játék, az együtt átélt öröm egyaránt erősíti a 
szövetségeket, a barátságokat és a családi kapcsolatokat, a pozitív érzelmek növelik a segítségnyújtás, 
valamint az együttműködés valószínűségét. 
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Boldogság, jóllét, iskolai jóllét

A hétköznapi ember és a pszichológusok számára fontos kérdés az is, hogy mi vezet a po-
zitív élmények és a pozitív érzések gyakori átéléséhez. Egyesek napjainkban a szubjektív 
jóllét vagy más szóval a boldogság fogalmában ragadják meg a mentális egészség kérdé-
sét. Éppen ezért érdemes a pozitív érzelmek perspektíváját szélesebb körben a szubjektív 
jóllét szempontjából tárgyalni, és azt megvizsgálni, hogy mi vezet a szubjektív jólléthez, 
hangzatosabb szóval, a boldogság átéléséhez. 

A szubjektív jólléttel foglalkozó pszichológiai elméleteket nagyjából három különbö-
ző csoportba sorolhatjuk (pl. Diener 1984). Az egyik szerint a boldogság letéteményese 
a belső tényezőink megvalósítása. A boldogságnak ez a felfogása például Waterman (1993) 
elemzésében olyan korai filozófiai megközelítésekre támaszkodik, mint az eudaimónia a 
Nikhomakhoszi etikából. Az eudaimónia „a lélek erény szerint végbemenő valamelyes irányú 
tevékenysége” (Arisztotelész 1987, 22.). Az erény fogalmát Arisztotelésznél leginkább a 
habitus, az alkat fogalmával közelíthetjük meg. Így a boldogság feltétele, hogy az egyén vi-
selkedése, tevékenysége összhangban legyen személyiségével. Ez a szemlélet tükröződik 
például a pszichológia humanisztikus gondolkodói által hangsúlyozott önmegvalósítás 
fogalmában is (pl. Rogers 1961). A  boldogság átélését így olyan helyzetek határozzák 
meg, amelyekben a személy önmaga lehet. Waterman (1993) körülírja azokat a helyze-
tek, amelyekben ezt az eudaimóniának nevezett boldogságérzést átélhetjük:

8.3. KÉP  A gyerekek iskolai 
közérzetének egyértelmű jelei vannak
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  a szokásosnál nagyobb mértékű bevonódás egy tevékenység végzésébe;
   szokatlan, újszerű aktivitások, tevékenységek végzése;
   az életben való lét intenzív megélése/átélése;
   annak az érzése, hogy az adott, általunk végzett tevékenységgel megvalósítjuk magunkat;
   annak érzése, hogy az egyén most igazán önmaga lehet.

Ezeket az eseteket áttekintve világossá válik az is, hogy az eudaimónia nagymértékben 
összefügg a Maslow (1964) által hangsúlyozott csúcsélménnyel, valamint a Csíkszent-
mihályi által bevezetett áramlat (flow) állapotával (Csíkszentmihályi 1997).

A boldogság megközelítésének másik típusa a pozitív életeseményekből indul ki, amit 
általában alulról felfelé ható elméletnek hívunk, hiszen az egyszerűbb eseményekből szár-
maztatja az összetettebbet. Ez már az ókori gondolkodóknál is megjelent a hedonikus 
élvezet megközelítésében, amely szerint a boldogságot akkor éljük át, amikor a pozitív 
érzelem együtt jár a tágan értelmezett szükségletek (fizikai, intellektuális, szociális stb.) 
kielégítésével.

A boldogság megközelítéseinek utolsó csoportja a személyiségtulajdonságokat hangsú-
lyozza. Az ilyen elméletek azt tartják, hogy a személyeknek globális hajlandóságaik vannak 
arra, hogy a dolgokat pozitív módon szemléljék. Ez a megközelítés elsősorban az életta-
pasztalatok interpretációját, értelmezését hangsúlyozza, és a boldogságot az élettel való elé-
gedettséggel azonosítja (Diener 1984; a kérdéskör korai összefoglalását lásd Urbán 1995).

A számos lehetséges elméleti megközelítés közötti integrációs törekvést mutatja az a 
lassan általánosan elfogadottá váló álláspont, amely a boldogságot négy fő tényezővel jel-
lemzi (Argyle 1992; Myers–Diener 1995; Diener 2000; Myers 2000):

   a pozitív érzelmek/affektivitás gyakorisága és intenzitása;
   az élet egészével való megelégedettség szintje;
   az életünk egyes szűkebb területein (pl. munkahely, család, gyermeknevelés, hobbi, 

iskolai tanulmányok) megélt elégedettség és siker;
   a depresszió, a szorongás vagy más negatív állapotok viszonylagos hiánya.

A  gyermekek jólléte fontos a szülőknek és a pedagógusoknak egyaránt. Amennyiben 
a gyermekek jól érzik magukat általában, és jól érzik magukat az iskolában, akkor javul a 
tanulmányi teljesítményük, védettebbek lesznek azoktól a káros hatásoktól, amelyek rö-
vid és hosszú távon egyaránt veszélyeztetik a gyermekek testi-lelki egészségét. Konkré-
tabban, számos kutatás mutatja azt, hogy az iskolával való jó viszony és az iskolai jóllét a 
gyermekek esetében protektív faktorként szolgál a dohányzással, a drog- és alkoholfo-
gyasztással, a túl korán kezdett szexuális élettel szemben (lásd összefoglaló gyanánt: Wil-
liams–Holmbeck–Greenley 2002). Éppen ezért nagyon fontos tudatosítani magunkban, 
hogy melyek lehetnek azok a tényezők, amelyek gyermekeink jóllétét meghatározzák az 
iskolákban. Erre vonatkozó átfogó kutatást többen is kezdeményeztek, de a leginformatí-
vabb modellt Konu, Alanen, Lintonen és Rimpela (2002) dolgozta ki. Az iskolai jóllét 
összetevőit az 8.4. táblázat mutatja be. 
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8.4. TÁBLÁZAT  Az iskolai jóllét modelljének összetevői (Konu et al. 2002)

Iskolai körülmények
  Környezet
  Tantárgyak és az iskola mint szervezet
  Órarend, osztályok mérete
  Büntetés, biztonság
  Szolgáltatások, egészségügy
  Iskolai étkeztetés

Társas kapcsolatok
  Társas hangulat
  Csoportfolyamatok
  Tanár-diák viszony
  Kortárskapcsolatok
  Cikizés, erőszak
  Családdal való együttműködés

Önmegvalósítás lehetőségei
  A diák munkájának értékelése
  Lehetőségek 
  Irányítás, bátorítás
  Az iskolai döntéshozatalban való részvétel
  Az önértékelés erősítése
  A kreativitás használata

Egészségi állapot
  Pszichoszomatikus tünetek
  Krónikus vagy más betegségek
  Megfázás stb.

A szerzők megvizsgálták azt is, hogy a modell összetevői közül melyek mutatnak szoros 
kapcsolatot azzal, hogy a gyerekek mennyire érzik jól magukat általában (általános szub-
jektív jóllét). Kutatásukból kiderült, hogy számos, az iskolával összefüggő tényező befo-
lyásolja a gyermekek általános jóllétét, amelyek közül a legfontosabbak mégis az iskola 
által nyújtott lehetőségek az önmegvalósításra, valamint az iskolában kialakuló társas 
kapcsolatok voltak.

 n SZOMORÚSÁG ÉS DEPRESSZIÓ

A szomorúságot többé-kevésbé mindannyiunk átélte már, ennek ellenére viszonylag ne-
héz ennek az érzelemnek a meghatározása. A  szomorúság a leggyakrabban valamilyen 
veszteséggel áll kapcsolatban (Power–Dalgleish 1997). A veszteség tárgya azonban meg-
lehetősen változó lehet, például egy barát, egy személyes tárgy vagy éppen egy meghiú-
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sult cél. A veszteségnek azonban nem kell feltétlenül állandónak lenni, lehet átmeneti is. 
Szomorúak lehetünk akkor is, ha a számunkra szeretett személy időlegesen távol van, és 
nem lehetünk vele együtt. A szomorúság egyik legfontosabb társas funkciója az érzelmi 
támogatás, a sajnálat, az együttérzés és a praktikus segítség kiváltása másokból. Ráadásul 
az így fellépő altruizmus erősítheti a szociális kötelékeket is (Izard 1993).

A szomorúság szélsőséges formája, valamint a hangulati és az érzelmi élet leggyako-
ribb zavara felnőtteknél és gyermekeknél egyaránt a depresszió. A depresszió több típusát 
különböztethetjük meg. A legsúlyosabb formáját endogén vagy melankolikus depresszió-
nak hívjuk, az enyhébb eseteket reaktív vagy neurotikus depressziónak (Katona–Robert-
son 1997), ez a megkülönböztetés természetesen különböző oki háttereket is feltételez. 
A depresszió legfontosabb jellemzője a tartósan legalább két hétig fennálló nyomott han-
gulat és/vagy az öröm vagy érdeklődés elvesztése. Emellett még különböző mértékben 
megfigyelhető tünetek a szomorúság, az ürességérzés, az ingerlékenység, az alvászavar 
(túl sok alvás vagy éppen kialvatlanság), a testsúly jelentős megváltozása, amely nem 
magyarázható a diétázással, az étvágy jelentős megváltozása (csökkenés vagy éppen nö-
vekedés), a tartós fáradtság érzése, a motiváció jelentős csökkenése, a figyelem és a kon-
centráció zavara, az értéktelenség érzése, a halállal és az öngyilkossággal kapcsolatos gon-
dolatok (BNO–10, 2004).  A depresszió tüneteinek egy csoportja a személyek szubjektív 
beszámolóin alapul, másik része jól megfigyelhető viselkedéses, érzelmi és gondolkodási 
jellemzőkkel járnak. Figyeljük meg, hogy itt olyan tünetekről van szó, amelyeket esetleg 
mindennapjainkban is megtapasztalhatunk. Ezek akkor válnak egy depressziós epizód 
jelzőivé, amikor jelentős kibillenés figyelhető meg a személy életében és szubjektív be-
számolóiban. Ezekre a tanároknak és a szülőknek egyaránt fel kell figyelniük, ugyanakkor 
annak megítélését, hogy ez kóros-e, vagy csupán megfelel a hangulatok mindennapi in-
gadozásainak, a pszichológusra vagy a pszichiáterre kell bízni. A depresszió okai lehetnek 
genetikai és biológiai tényezők, pszichoszociális tényezők, negatív életesemények egy-
aránt. Itt ismét a szakembernek kell felvállalni azt, hogy meghatározza, hogy milyen té-
nyezők állnak a betegség hátterében, hiszen ennek megfelelően kell alakítani a kezelést is.

A depresszió egyik legszembetűnőbb pszichológiai tünete az, hogy jelentősen meg-
változnak a saját magunkról, a világról és a jövőről kialakított vélekedések, kogníciók. Ezt 
Beck kognitív triádnak (Beck et al. 2000) nevezte el, mivel a jellemzők három csoportba 
sorolhatók:

   A személy önmagáról alkotott vélekedéseinek a negatív irányba való torzulása: saját 
magát értéktelennek, hibásnak, bűnösnek tartja, a kellemetlen élményeit saját morá-
lis vagy fizikai hibáinak tulajdonítja. Saját magát alábecsüli, kritizálja, és úgy véli, hogy 
az örömre, boldogságra képtelen.

   Az élményeit folyamatosan negatívan értékeli, a világ vele szemben leküzdhetetlen 
akadályokat és teljesíthetetlen követelményeket állít fel. Teljesítményeit vereségként 
vagy veszteségként éli meg, még akkor is, amikor az események nyilvánvalóan más-
képpen is értelmezhetők.

   A jövőt negatívan szemléli, állandó kudarcokat és szenvedést vár a jövőtől. 
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A nem szakemberek hajlamosak lennének erőfeszítést tenni arra, hogy az ilyen gondolko-
dással bíró barátaikat, rokonaikat, tanítványaikat meggyőzzék ezek ellenkezőjéről. Ezzel 
azonban vigyázni kell, mivel a depresszió lényege, hogy ezek a kogníciók viszonylag nehe-
zen változtathatók meg. Sokkal hasznosabb, ha ilyenkor abban segítünk, hogy az adott sze-
mély vagy gyermek minél hamarabb megfelelő kezelést kapjon a hozzáértő szakembertől.

A gyermekkori és a serdülőkori depresszió, illetve a depresszív tünetek megnövekedett 
mértéke a leggyakoribb érzelmi zavar, ami jelentősen befolyásolhatja a gyermekek aktuális 
állapotát és jövőjét. A serdülőkori depresszió szerepet játszhat a gyakoribb iskolai hiányzá-
sokban, a rosszabb iskolai teljesítményben, a droghasználatban, a dohányzásban, megnöveli 
a serdülőkori öngyilkosság veszélyét, növeli a serdülőkori evészavarok (pl. falásrohamok) 
rizikóját, rontja a fizikai egészséget, és érzékenyebbé teheti a szervezetet a fertőző megbete-
gedésekkel szemben (Glied–Pine 2002; Gould–King–Greenwald et al. 1998; Urbán–Var-
ga 2003). A serdülőkori depresszió egyik legdrámaibb következménye a serdülőkori ön-
destruktivitás végletes formája: a serdülőkori öngyilkosság. Mivel a serdülőkkel foglalkozó 
nem pszichológus szakembereknek is fel kell figyelniük az öngyilkosságot, illetve a kísér-
letet megelőző figyelmeztető jelekre, ezek közül többet az 8.5. táblázatban foglaltunk ösz-

8.5. TÁBLÁZAT  A serdülőkori öngyilkosság és depresszió figyelmeztető jegyei  
(Friis–Stock 1998, 157. nyomán)

  Tartós szomorúság, levertség és megnövekedett ingerlékenység
  Az étkezési és az alvási szokások megváltozása
  Az étvágy, a testsúly és az aktivitás szintjének megváltozása
  Elfordulás a barátoktól, a családtól és a rendszeres tevékenységektől
  Gyakori hiányzás az iskolából és gyengébb iskolai tevékenység
  Erőszakos cselekmények és lázadó viselkedés
  Drog- és alkoholfogyasztás
  A fizikai megjelenés és öltözködés szokatlan hanyagolása
  Lényeges személyiségváltozás
  Tartós unalom, levertség, zavarok a figyelemben és koncentrációban, az iskolai munka csökkenő szín-

vonala
  Gyakori testi panaszok, mint például gyomorfájdalom, fejfájás, fáradtság
  A korábban kedvelt tevékenységek élvezetének képtelensége
  A dicséret és a jutalom elutasítása

Az öngyilkosságot tervező serdülőknél a további jelek is megfigyelhetők:
  Írás, beszéd vagy utalás az öngyilkosságra
  Korábbi öngyilkossági kísérletek
  Csökkent önértékeléssel kapcsolatos panaszok
  Olyan szóbeli utalások, mint „Már nem sokáig okozok problémát neked”, „Már semmi nem számít” stb.
  Rendrakás a személyes dolgok között: például megválik a kedvenc dolgaitól, kitakarítja a szekrényét 

és a szobáját, kidob fontos dolgokat, és így tovább
  A gyerek vagy a serdülő hosszabb depressziós időszak után hirtelen vidám lesz
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sze. A gyermekkori és a serdülőkori depresszió pszichoszociális rizikófaktorai számosak 
lehetnek, többek között a család kedvezőtlen anyagi helyzete, a családi erőszak, a szülői 
abúzus és a jelentősebb negatív életesemények előfordulása a gyermek életében (Glied–
Pine 2002).

 n FÉLELEM ÉS SZORONGÁS AZ ISKOLÁBAN

Félelem és szorongás 

A  félelem és a szorongás nagyon hasonló érzelmi állapotok, megkülönböztetésük vita 
tárgya a pszichológiában. Egyes szerzők megkülönböztetik e két állapotot abból a szem-
pontból, hogy a félelemnek konkrét tárgya van, az aktuális veszély, legyen az akár a fizikai 
épséget vagy éppen az önértékelést veszélyeztető helyzet vagy inger. A  szorongás ezzel 
szemben elővételezett, elképzelt veszélyekkel kapcsolatban áll elő. Freud klasszikus meg-
közelítésében a félelem oka könnyen meghatározható, konkrét helyzet, a szorongás ezzel 
szemben elmosódottabb, diffúzabb élmény, a szorongás oka nehezen határozható meg 
(Freud 1986).

A két érzelmi állapot ugyanakkor jelentős mértékben hasonlít egymáshoz (Carlson–
Hatfield 1992):

   A félelem és a szorongás egyaránt negatív érzelmi állapot.
   A félelem és a szorongás egyaránt a jövő felé mutat, jövőbeni veszély kapcsán áll elő.
   A félelemnek és a szorongásnak hasonló testi tünetei vannak, például szorítás a mell-

kason és/vagy a torokban, nehézség a levegővételben, az izmok elgyengülése, különö-
sen a lábakban, szájszárazság, izzadás, hasi fájdalom.

A két érzelmi állapot ugyanakkor különbözik is egymástól. Sarnoff és Zimbardo (1961) 
kimutatta, hogy az erős félelemről beszámolók a félelmi helyzetben kértek segítséget, 
vagy szívesen vették, ha valaki van velük, míg az erős szorongást kiváltó helyzetben a kí-
sérleti személyek nem kértek segítséget, és inkább egyedül várakoztak. Ez az eredmény 
összhangban van a félelem és a szorongás közötti különbségtételben leginkább elfogad-
ható megoldással, amit Epstein (1972) javasolt, miszerint a félelem összekapcsolódik a 
veszély megszüntetésére vonatkozó tevékenységgel, nevezetesen a meneküléssel vagy 
a harccal, valamint, ahogy ezt korábban láttuk, a segítségkéréssel. Ezzel szemben a szo-
rongás akkor áll elő, amikor a menekülés vagy a harc, azaz a félelem megszüntetését célzó 
viselkedés akadályozott.

A félelem és a szorongás a mindennapjaink része, azonban amikor szélsőségesen el-
uralja a személyt, akkor szorongászavarokhoz vezethet. Ezeket az 8.6. táblázatban foglal-
tuk össze.
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Tesztszorongás: szorongás és teljesítmény

A tesztszorongás azokban a helyzetekben jelenik meg, amikor a személy, illetve a tanu-
ló teljesítményét nyilvánosan értékelik. Így a tesztszorongást kiváltó helyzet lehet akár 
vizsga vagy dolgozatírás, egyetemi előadás, művészi tevékenység vagy éppen sporttel-
jesítmény (Smith 1993). A tesztszorongásnak általában két összetevőjét azonosítják: 
az aggodalmat (negatív gondolatok), illetve az érzelmi aktivációt (a stressz testi tüne-
tei). Az aggodalom tűnik a legkomolyabbnak, mivel ez nemcsak kellemetlen, de egy-

8.6. TÁBLÁZAT.  Néhány gyakoribb szorongászavar

Megnevezés Definíció Néhány jellemző tünet
Általános (gene-
ralizált) szoron-
gászavar

Legalább hat hónapon át tartó túlzott 
szorongás vagy aggodalom olyan ese-
mények (pl. munka vagy iskolai telje-
sítmény) miatt, amelyeket a személy 
nehezen kontrollálhatónak talál.

  Nyugtalanság vagy idegesség érzése
  Fáradékonyság
  Koncentrálási zavarok
  Ingerlékenység
  Izomfeszültség, remegés stb.
  Alvászavarok (elalvási problémák, nem 

kielégítő alvás)
Pánikbetegség Intenzív félelemmel és szorongással 

együtt járó, epizodikusan, átmenetileg 
és váratlanul megjelenő állapotokkal 
(pánikrohammal) járó szorongászavar.

  Intenzív félelem a haláltól, katasztrófától
  Intenzív szubjektív élmény heves szívdo-

gással, légzési zavarokkal, izzadással

Specifikus fóbia Állandó és nem reális mértékű félelem 
helyzetektől, tárgyaktól vagy egy adott 
helyzet előre látható bekövetkezésétől.

  A félelem racionális úton nem szüntethe-
tő meg

  A félelem az akaratlagos kontrollon kívül 
esik

  A félelem tárgyának megjelenése pánik-
rohamot válthat ki

  A félelem tárgya elővételezett szorongást 
vált ki, aminek következtében a személy a 
helyzetet vagy a tárgyat kerüli

Agrofóbia Félelem olyan helyzetekben (pl. a tö-
megközlekedésben, hídon keresztül-
menni), ahonnan nehéz a menekülés, 
vagy nincs kéznél a segítség egy elővé-
telezett pánikroham esetén.

  A személy kerüli ezeket a helyzeteket, 
például nem megy el otthonról

Szociális fóbia Tartós félelem olyan társas helyzetek-
től, ahol a személynek idegen emberek 
előtt kell megnyilatkoznia, és ahol a 
személy ki van téve az idegen emberek 
figyelmének. Félelem a szorongás jelei 
következtében előálló kényelmetlen, 
megalázó helyzettől.

  Az előadói helyzet azonnal szorongásos 
választ vált ki

  A személy kerüli ezeket a helyzeteket
  Gyermekeknél az idegenekkel kapcsolatos 

szituációktól való félelem sírásban, dühro-
hamban, megdermedésben vagy valakibe 
való kapaszkodásban nyilvánul meg

Forrás: A DSM-IV diagnosztikai kritériumai (1997), valamint Katona–Robertson 1997
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ben lényegesen befolyásolhatja a teljesít-
ményt (Sarason–Sarason 1990, idézi 
Smith 1993). Ahogy a tesztszorongás in-
tenzívebbé válik, úgy csökken a teljesít-
mény, különösen a komplex és figyelmet 
követelő feladatok esetében. Ilyenkor a 
feladat szempontjából irreleváns gondo-
latok zavarják a személyt, és ahelyett, 
hogy a feladatra összpontosítana, a gyen-
ge teljesítmény miatti szégyen és a mások-
kal való összehasonlítás miatt aggódik. 
Konkrét példaként a matematikadolgo-
zattal kapcsolatos szorongást hozzuk fel. 
Wigfield és Meece (1988) vizsgálatukban 
a matematikától való szorongás mérésére 
dolgoztak ki kérdőívet. A  válaszok elem-
zéséből kitűnt, hogy a kérdések két nagy 
csoportba (ún. faktorba) rendeződnek. 
Az egyik faktorba a matematikával kap-
csolatos negatív érzelmekre vonatkozó 
kérdések/állítások kerültek, pl. „Megije-
dek, amikor dolgozatot kell írni matema-
tikából.” A másik faktor az aggodalomra vonatkozó kérdéseket foglalja össze, pl. „Álta-
lában mennyire aggódsz attól, hogy hogyan teljesítesz matematikából?” E két faktor, 
bár némileg összefüggnek, de mégis a matematikával kapcsolatos szorongás két külön-
böző aspektusát emelik ki. Ráadásul a matematikai képességekre vonatkozó negatív 
hiedelmek és elvárások elsősorban a matematikával kapcsolatos negatív érzelmekkel 
mutattak erős kapcsolatot, míg az aggodalommal csak gyenge kapcsolat jelent meg. 
A matematikai feladatok és a teljesítmény fontossága mind a két faktorral jelentősebb 
együttjárást mutatott. (A szorongás, az érzelmi aktiváció és a teljesítmény összetett vi-
szonyáról lásd a 9. fejezetet.)

Sikerfélelem

A sikerfélelem a félelemnek egyik olyan típusa, amely meglepőnek tűnhet. Először lá-
nyok körében figyelték meg, mivel a nőiességgel nehezen tartották összeegyeztethetőnek 
a sikerességet. Horner (1968 1978, idézi Dúll–Varga 1993) a sikertől való félelem mögött 
meghúzódó tényezők között említi a szociális elutasítástól való félelmet, a feminitás és a 
normalitás elvesztésének félelmét, valamint a nők sikerességének tagadását. Annak elle-
nére, hogy a nőiességről alkotott kép Horner óta meglehetősen sokat változott (lásd a 
43. fejezetet), a sikerfélelemmel ma is számolnunk kell, és nem csak a lányok körében. 

8.4. KÉP  A szorongás jelei leginkább  
a végtagokon figyelhetők meg
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A sikerfélelem egyes kutatók szerint fiúknál is kimutatható (Tresemer 1977). A jól vagy 
éppen kimagaslóan teljesítő tanulók az osztályközösségben könnyen perifériára szorul-
hatnak akkor, ha a csoportban a norma nem a kiváló teljesítmény.

Az iskola elutasítása (iskolafóbia) 

Az iskola elutasítása az iskolába járás problémáját jelenti, elsősorban az iskolával kapcso-
latos negatív élmények, érzelmi distressz (kellemetlenségélmény) miatt, amelynek hát-
terében szorongás vagy depresszió állhat (King–Bernstein 2001). Az iskola elutasítását 
szeparációs szorongással és iskolafóbiával is szokták jellemezni. Mások szélesebb körben 
definiálják az iskolaelutasító magatartást. Kearney és Silverman (1996) szerint az iskola 
olyan motivált elutasításáról van szó, ami megnehezíti az iskolába járást vagy az iskolában 
való tartózkodást. Ez nemcsak azokat a gyermekeket érinti, akik nem jelennek meg az 
iskolában, hanem azokat is, akik megjelennek, de napközben elhagyják az iskolát, illetve 
viselkedésproblémák, pszichoszomatikus panaszok vagy rosszullétek nehezítik meg az 
iskolában való tartózkodásukat, esetleg a gyermekek könyörögnek a tanároknak vagy a 
szülőknek, hogy hadd maradhassanak otthon. Nincs teljes egyetértés abban, hogy az is-
kolaelutasításhoz sorolják-e a krónikus iskolakerülést. A különbség lényegében abban áll, 
hogy az előbbi esetében a gyermek tartózkodási helye ismert (pl. otthon marad), a gyer-
mek iskolai teljesítménye akár jó is lehet, és az iskolaelutasítás hátterében elsősorban a 
szorongást vagy depressziót azonosíthatjuk; míg az utóbbi esetben a gyermek tartózko-
dási helye a tanítás alatt nem ismert, az iskolai teljesítménye rossz, és a zavar hátterében 
viselkedészavart, esetleg antiszociális személyiségzavart azonosíthatunk (Katona–Ro-
bertson 1997). 

Bármilyen formában is jelenik meg, az iskola elutasítása hosszú távon komolyan 
hátráltathatja a gyermek tanulmányi fejlődését, és csökkenti a felsőfokú tanulmányok 
elvégzésének valószínűségét, ezáltal a gyermek későbbi életében meglehetős hátrá-
nyokkal járhat. Éppen ezért korán fel kell ismerni és kezelni kell ezt a problémát, hogy a 
gyermekek ne kerüljenek később behozhatatlan hátrányba. Az iskola elutasítása egyes 
becslések szerint a tanulók 5%-át érinti, és lányoknál és fiúknál egyenlő arányban for-
dul elő. Általában az iskoláskor minden szakaszában előfordul, de például a szeparációs 
szorongáson alapuló iskolaelutasítás elsősorban fiatalabb életkorban (6–8. életévnél), 
az iskolától és a társas helyzetektől való indokolatlan félelem (iskola- és szociális fóbia) 
később, 12–13 éves korban jelenik meg. Természetesen ebben is meglehetősen nagy az 
egyéni változatosság. Az iskola elutasításának hátterében számos családi és személyi-
ségtényező azonosítható. Ezek mellett azonban nem szabad alábecsülnünk a tanulási 
és a nyelvi nehézségek szerepét sem. „A tanulmányi és kommunikációs frusztrációk, 
valamint ezek révén a tanulmányi és szociális követelmények sikertelen teljesítése sze-
repet játszhat az iskolaelutasítás vagy iskolakerülés etiológiájában serdülőknél.” (Nay-
lor et al. 1994, 1331.) Az iskola elutasításának és az iskolafóbiának a kezelése komplex 
megközelítést és szakértő segítséget igényel. Általában nem javasolt a magántanulóvá 
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válás (King–Bernstein 2001); pszichoterápia, súlyosabb esetekben esetleg gyógysze-
res kezelés lehet megfelelő, mivel az iskolafóbia mögött gyakran súlyos szorongásos 
zavarok állhatnak.

 n A DÜH ÉS AZ AGRESSZIÓ

Az agresszió fogalma

Az agresszió fogalmának meghatározása nem túlságosan könnyű feladat, mivel az agresz-
szió számos viselkedésformában jelenhet meg embernél és állatoknál egyaránt. Közös 
jellemzője azonban minden agresszív viselkedésnek leegyszerűsítve az, hogy az agresszor 
valamilyen kellemetlenséget okoz, vagy valamilyen averzív ingerrel bombázza a másikat, 
azaz az agresszió áldozatát (Buss 1971). Nyilván itt ki kell zárnunk azokat az eseteket, 
amikor valaki véletlenül okoz kellemetlenséget a másiknak. Ez azonban újabb kérdéskört 
nyitna meg a szándék fogalmával kapcsolatban, amivel a terjedelem okán itt nem foglal-
kozhatunk. Az agresszív viselkedés osztályozásában legalább három szempontot érde-
mes figyelembe venni:

   Aktív vagy passzív agresszió: azaz valamit aktívan tesz az agresszor vagy valamit egy-
szerűen nem tesz, vagy akadályt gördít a másik elé.

   Közvetlen vagy közvetett agresszió: például a másik teste ellen irányul vagy a másik ön-
értékelését érinti.

   Fizikai vagy verbális: konkrét fizikai tettben vagy szóban nyilvánul meg.

Ilyen értelemben a másik megütése aktív, közvetlen és fizikai agresszió, ugyanakkor egy 
fontos feladat elvégzésének visszautasítása passzív, közvetett és verbális agresszió. Így ér-
telmezhető egy rosszindulatú pletyka elterjesztése aktív, közvetett és verbális agresszió-
nak, a szidalmazás pedig aktív, közvetlen és verbális agressziónak.

Az olvasó nyilván érzi, hogy más pszichológiai folyamatok játszhatnak szerepet abban 
a helyzetben, amikor valaki vita közben hirtelen megüti a másikat, és egy olyan helyzet-
ben, amikor valaki a másikról kedvezőtlen híreket terjeszt el. Éppen ezért az agresszió 
két főbb típusát fontos megkülönböztetni. Az egyiket düh kiváltotta agressziónak nevez-
hetjük. Ebben az esetben valamilyen külső inger dühöt indukál a személyben, ami végül 
agresszív aktusban nyilvánul meg. Fontos azonban azt is észrevennünk, hogy a düh nem 
feltétlenül vezet agresszióhoz, a dühös személy például elfordulhat a dühöt kiváltó sze-
mélytől, eltávozhat az adott helyzetből. 

Ugyanakkor az agresszió másik típusában, amit instrumentális agressziónak nevezhe-
tünk, nem az érzelem, hanem valamilyen cél irányítja az agresszív viselkedést. Az agresz-
szióval elérhetünk valamilyen vágyott tárgyat, kívánatos helyzetet harcolhatunk ki ma-
gunknak, vagy éppen a gyerek elérheti azt, hogy a tanár rá figyeljen, és ne másokra. Az 
agresszió e két típusát az 8.7. táblázatban foglaltuk össze. Fontos ez a megkülönbözte-
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tés, hiszen az agresszió kezelésére e két esetben más és más eszközöket kell felhasználni. 
Erre a későbbiekben visszatérünk. Ugyanakkor azt is érdemes kiemelni az agresszió e 
két típusával kapcsolatban, hogy míg az érzelem irányította agressziót a társadalmunkban 
korlátozzuk, elítéljük, addig az instrumentális agresszió bizonyos formáit társadalmilag 
értékesnek vagy legalábbis kevésbé elítélendőnek tartjuk. Vegyük azt is észre, hogy a ké-
sőbbiekben bemutatandó jelentősebb agresszióelméletek elsősorban az érzelem motivál-
ta agresszióval foglalkoznak. 

Agresszió és a katarzishipotézis

A katarziselmélet mellett és ellen érvelők vitája egészen a görögökig nyúlik vissza. Platón 
amellett érvel, hogy egy cselekvés megfigyelése arra késztet, hogy magunk is hasonlóan 
cselekedjünk, míg Arisztotelész szerint az érzelmeink kifejezése művészi eszközökkel 
megtisztít bennünket az adott érzelemtől. A katarzis értelmezése ugyan még mindig nem 
teljesen tisztázott, a pszichoanalízis már korán üdvözölte ezt a fogalmat, és felhasználta 
elméletében. E megközelítés szerint az elfojtott érzelmek, mint a harag vagy a félelem, 
kisülési módot keres, amennyiben erre nincs módja, akkor addig gyűlik, amíg olyan mér-
tékűvé nem erősödik, hogy hirtelen erős indulatban vagy agresszív cselekedetben, esetleg 
betegségben manifesztálódik. Eszerint tehát üdvös az agresszív impulzusokat kifejezésre 
juttatni, megelőzve ezek felhalmozódását a személyiségben. 

Ez a gondolat számos olyan terápiás módszer kidolgozásához vezetett, amelyek célja 
az érzelmek kifejezése és átélése, sőt szélsőséges esetben egyes terapeuták bátorították 
klienseiket az agresszió kifejezésére. Az érzelmek és az agresszió ventilálásának szüksé-
gessége már a hétköznapi gondolkodásunkba is meglehetősen beivódott. Az érzelmek 
kifejezésének jelentősége valószínűleg nem megkérdőjelezhető, ugyanakkor nincs arra 
semmilyen bizonyíték, hogy a katarzis révén csökkenthető lenne az agresszív viselkedés. 

A  kutatók a katarzis agressziócsökkentő hatását csak meglehetősen korlátozott kö-
rülmények között tapasztalták, például olyan esetekben, amikor az agressziót kiváltó sze-
mély jelen van a düh és a vegetatív izgalmi állapot pillanatában, a megtorlás pont akkora, 
amekkorát a másik megérdemel, és nem kell attól tartani, hogy az illető megtorolja az ag-
ressziót (Carlson–Hatfield 1992). Ráadásul az is nyilvánvalóvá vált, hogy hosszú távon a 
helyettesítő megoldások (pl. erősen az asztalra csapunk vagy földhöz vágunk egy tányért) 

8.7. TÁBLÁZAT  A düh kiváltotta és az instrumentális agresszió összevetése (Buss 1971 nyomán)

Inger Érzelem Válasz Megerősítő
Düh kiváltotta 
agresszió

Dühöt kiváltó ténye-
ző: inzultus, támadás, 
zavar stb.

Düh Agresszió Az áldozatnak okozott kelle-
metlenség: fájdalom, szenve-
dés, kínos helyzet stb.

Instrumentális 
agresszió

Versengés valami 
kívánatos jellemzőért, 
tárgyért stb.

Nincs Agresszió A kívánatos tárgy, jellemző 
stb. megszerzése: győzelem, 
étel, pénz, státusz stb.
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nem vezetnek célhoz, az agresszió és a feszültség csökkenéséhez. Sőt a kutatásokból az is 
kiderült, hogy a düh vagy az agresszió átélése tovább ronthatja a helyzetet, hiszen a má-
sik fél is dühvel vagy agresszióval válaszolhat. Feltehetően az sem segít, ha csak nézzük az 
agresszív viselkedést. 

Egy korai vizsgálatban kimutatták, hogy amerikai futball-, birkózás- és jégkorong-
szurkolók ellenséges indulatai növekedtek a mérkőzést követően (Arms–Russell–Sandi-
lands 1979), ami a katarzishipotézis jóslatainak ellentmondó eredmény. Hasonló módon 
figyelhetjük meg napjainkban is az egy-egy futballmeccs következtében felfokozódott és 
elszabaduló indulatokat. Az a hiedelem, hogy ki kell engednünk a gőzt, az agresszió ese-
tében tehát nem megalapozott (Tavris 1988). 

Több tényező is szerepet játszhat abban, hogy a katarzis hipotézise mégis ilyen tartó-
san jelen van a gondolkodásunkban (Bushman–Baumeister–Stack 1999). Az egyik ilyen 
lehetőség, hogy mivel a dühkiváltó helyzetekre adott természetes válasz az agresszió, a 
katarzis feltételezése felment bennünket az önmagunk szabályozásának felelőssége alól. 
A másik ok talán az lehet, hogy a düh maga rövid idő alatt elillan, veszít az intenzitásából. 
Bármit teszünk, könnyen azt az illúziót tapasztalhatjuk, hogy csökkent a dühünk, annak 
ellenére, hogy az adott cselekvésnek a dühünk megszűnéséhez semmi köze sem volt. 

Agresszió és a társas kognitív megközelítés

A szociális tanuláselmélet a korábbi tanuláselméleteket továbbfejlesztve a tanulás társas 
tényezőit is figyelembe veszi. A kölcsönös meghatározottság (más szóval reciprok determi-
nizmus, Bandura 1986) feltételezéséből kiindulva érthetjük meg a szociális kognitív el-
mélet alapvetéseit a viselkedésre, és így például az agresszióra vonatkozóan. Az elmélet a 
társas környezet, a személyiség és a viselkedés kölcsönös egymásra hatását hangsúlyozza, 
nemcsak az agresszió, de más viselkedések esetén is.

   A társas környezet fogalma azokat a tényezőket foglalja össze, amelyek a környezetből 
támogatják, lehetővé teszik vagy éppen elbátortalanítják az adott viselkedést. Így ide-
tartoznak a befolyásos szerepmodellek (pl. szülők, filmsztárok, kortársak), a szituáci-
ós kontextus, a társas normák, a társas megerősítés vagy büntetés, a társas támogatás 
és a helyzet, valamint a környezet adta specifikus lehetőségek. 

   A  viselkedéssel kapcsolatos tényezők, amelyek közvetlenül befolyásolják a viselke-
dést, a személy számára rendelkezésre álló viselkedésrepertoár, a viselkedéses szán-
dékok, képességek és a helyzet kezelésében fontos készségek.

   A  személyiség oldaláról azokat a tényezőket sorolhatjuk fel, amelyek növelik vagy 
csökkentik az adott viselkedés előfordulását, ebben az esetben az agresszió valószí-
nűségét. A viselkedést meghatározó tényezőknek e csoportjába a viselkedéssel kap-
csolatba hozható személyiségjellemzők (pl. temperamentum, személyiségvonások) 
és a kognitív jellemzők sorolhatók. Ilyenek például az attitűdök, a személyes értékek, 
a hiedelmek vagy éppen az énhatékonyság érzése.
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A társas környezet leginkább hangsúlyozott összetevői a társas szerepmodellek, amelyek 
jelentősen befolyásolják a gyermekek és a felnőttek viselkedését egyaránt. Bandura 
hangsúlyozta, hogy viselkedéseket megfigyeléses módon is elsajátítunk. A megfigyelé-
ses tanulás jelentőségét az adja, hogy nem kell minden viselkedést és annak következ-
ményét kipróbálni a viselkedés elsajátításához, ahogy az a próba szerencse tanulásnál 
történik. A viselkedések megfigyeléses tanulással is elsajátíthatók anélkül, hogy esetleg 
fájdalmas tapasztalatokat szereznénk. Ugyanakkor túlzott leegyszerűsítés lenne azt 
gondolni, hogy ilyenkor a modell és a modellkövetés egyszerű folyamatáról van szó. 
A modell, illetve a modellek és a megfigyelő jellemzői egyaránt fontosak abban, hogy 
az utánzás milyen mértékű lesz. Ezenfelül a modell viselkedésének a következményei is 
számítanak. Amennyiben a modell viselkedését jutalom vagy valamilyen megerősítés 
követi, akkor a megfigyelő hajlamosabb utánozni a viselkedést. Ezt hívjuk vikariáló 
megerősítésnek. 

Bandura egyik klasszikus vizsgálatában (Bandura 1965) óvodás gyerekeknek ötper-
ces filmet mutattak be. A filmben egy felnőtt (a modell) egy Bobónak nevezett, ember-
méretű műanyag babát fizikailag ütlegelt, verbális agresszió kíséretében. A kísérletben a 
kontrollcsoport csak ezt a filmet nézte meg, míg a kísérleti csoport azt is láthatta, hogy 
a  modellt megjutalmazzák vagy megbüntetik a viselkedéséért. Így a vizsgálatban volt 
olyan gyerekcsoport, amelynek tagjai csak az agresszív viselkedést látták, voltak olyanok, 
akik azt látták, hogy az agresszív viselkedést jutalmazzák, és voltak olyanok is, aki azt lát-
ták, hogy az agresszív viselkedést büntetik. A kutatók azt mérték, hogy ebben a három 
csoportban hogyan alakul az agresszió gyakorisága, amikor a gyerekeknek alkalmuk nyí-
lik az agresszióra, és szabadon játszhatnak sok játék között még a Bobo babával is. 

A kísérlet eredményei szerint szignifikánsan kevesebb agressziót mutattak azok a gye-
rekek, akik a modell büntetését látták, mint azok, akik az agresszív modell jutalmazását 
és/vagy a semleges helyzetet látták. Ez persze nem azt jelenti, hogy ezek a gyerekek nem 
tanulták meg az agresszív viselkedést, csupán annyit jelent, hogy ezt nem mutatták ki, 
mivel azt látták, hogy ezt a viselkedést büntetés követi. Fontos, hogy ne feledjük, a ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy a viselkedés elsajátítása megtörténik, csupán a viselkedés 
kivitelezése nem. Ez azért lényeges, mert az agresszív modellek bemutatását, például a fil-
mekben, nem lehet azzal az érveléssel ártalmatlannak ítélni, hogy az agresszív szereplőket 
úgyis megbüntetik. A megfigyelő gyermek az agresszív viselkedést ugyanúgy megtanulja, 
és alkalomadtán, amikor erre lehetőség nyílik, akkor ezt gyakorolja.

A társas kognitív elmélet tehát azt hangsúlyozza, hogy az agresszív viselkedést ugyan-
úgy tanuljuk, mint más viselkedéseket. A közvetlen megerősítés és a büntetés mellett a 
megfigyeléses tanulás és a vikariáló megerősítés vagy büntetés egyaránt szerepet játszik 
az agresszióval kapcsolatos viselkedésformák elsajátításában. 

A klasszikus vizsgálatokat számos további követte, amelyek egybehangzóan támo-
gatták azt a megfigyelést, hogy a médiában bemutatott erőszak kiváltja a gyermekek 
agresszív viselkedését. Az 8.8. táblázatban azokat a feltételeket soroljuk fel Comstock 
és Strasburger (1990) nyomán, amelyek fokozzák a gyermekek agresszív modellkövető 
viselkedését. Az olvasónak mindenképpen tanulságos lehet a táblázatban felsorolt 
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szempontok mentén elemezni olyan akciófilmeket, amelyeket a mozikban vagy a tévé-
csatornákon vetítenek. Ezekben a filmekben az itt felsorolt jellemzők jelentős részét 
azonosíthatjuk.

A gyermekek számára a médiákban (lásd még a 42. fejezetet) bemutatott agresszió-
nak három fő következménye van. Egyrészt közvetlenül növeli az agresszió mértékét, és 
pozitívabb attitűdöt alakít ki az agresszió konfliktusmegoldásra történő alkalmazásával 
kapcsolatban, másrészt érzéketlenné tesz az erőszak és az agresszió következményeivel és 
áldozataival szemben, harmadrészt megerősíti azokat a hiedelmeket, hogy a körülöttünk 
lévő világ gonosz és veszélyes (Robinson et al. 2001). 

A társas kognitív elmélet azonban útmutatást is ad arra, hogy hogyan csökkenthet-
jük az agressziót a gyermekeknél és a társadalomban. Az agresszió csökkenését a koráb-
ban említett három tényező: a környezet, a viselkedés és a személy megváltoztatásával 
érhetjük el. Például olyan modellek jelenléte, amelyek az agresszióval szemben alternatív 
konfliktus- és problémamegoldási módokat nyújtanak, növelhetik a személy válaszkész-
letét, és ennek révén kisebb valószínűséggel jelenik meg agresszió valamilyen konfliktus-
ra adott válaszként. Az agresszív modellek kiiktatása, a tévénézés, az akciófilmek nézése 
és az agresszív videojátékok kiiktatása is (Robinson et al. 2001) hasznos eszköznek tűnik.

Az agresszió kezelése az iskolában 

Az agresszió kezelésében fontos azt mérlegelni, hogy az agresszió mennyiben instrumen-
tális, tehát valamilyen cél elérését szolgálja, és mennyiben düh által vezérelt. Az instru-
mentális agressziót megerősíti az, ha az agresszor eléri vele a célját. Ilyen esetben célsze-
rűnek tűnik az, ha a cselekvést leválasztjuk a megerősítőről (tehát az agresszió jutalmá-
ról). Konkrétabban, az agressziót elkövető nem éri el a jutalmát, sőt valamilyen büntetést 
kap. Vigyázni kell azonban arra, hogy a büntetés ne legyen túlságosan nagy, mivel az egy-

8.8. TÁBLÁZAT  Azok a körülmények, amelyek esetében a médiában bemutatott agresszió  
fokozottan erősíti a gyermekek agresszióját (Comstock–Strasburger 1990, idézi Strasburger 1995, 25.)

1. Az agresszor jutalmazása vagy a büntetés elmaradása
2. Az erőszak indokoltságának ábrázolása
3. A képzelet szülte történet bizonyos elemei egyeznek a való élettel (pl. az ádozatnak olyan jellemzői 

vannak, amelyek megvannak olyan valós személyekben, akiket a néző nem szeret)
4. Az agresszor ábrázolása hasonlít a nézőre
5. Az agresszió bemutatása annak következményei nélkül
6. A való életben rögzített erőszak
7. Agresszió, amit nem ért bírálat vagy kritika
8. Erőszak, amit a történetben nem kapcsoltak össze humorral
9. Férfiak által nők ellen elkövetett agresszió a szexualitás kontextusában

10. Az agresszió olyan ábrázolása, ami akár erőszakos, akár nem, de a nézőt izgalmi állapotban tartja
11. Ha a néző izgatott vagy dühös már az agresszió vagy erőszak bemutatása előtt
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részt erősítheti a további agressziót, másrészt jó külső indoklást ad az agresszió elmaradá-
sára (lásd az extrinzik és intrinzik motiváció témakörét a 10. fejezetben). A cél leginkább 
az lehet, hogy az agresszió elkerülését intrinzik módon motiváljuk. Fontos azt is figye-
lembe venni, hogy az agressziót könnyen megerősíthetjük azzal, ha a gyermeket az ag-
resszió révén kitüntetett figyelemben részesítjük. Célszerűnek látszik ilyenkor a figyel-
met az áldozatnak szentelni, és kerülni az agresszor figyelemmel való jutalmazását.

Nehezebb feladat a düh által közvetített agresszió kezelése. Itt ugyanis egyszerű mó-
don nem jutunk célhoz. A dühkifejezés konstruktív módjának elősegítése komplex pe-
dagógiai feladat, amelyben az empátia fejlesztése, a másik szenvedésének hangsúlyozása 
mellett akár a modellálás is szerepet kaphat. A gyermekek és későbbi felnőttek agresszió-
jának megelőzését és a konstruktív konfliktusmegoldási módokat nap mint nap erőfeszí-
tés nélkül tanítjuk gyermekeinknek és tanítványainknak azzal, ha ezeket a való életben 
előttük vagy éppen velük kapcsolatban hatékonyan használjuk.

érzelem  hangulat  kognitív kiértékelés  kölcsönös meghatározottság  kimuta-
tási szabályok  idegen helyzet  tesztszorongás  érzelmi intelligencia  az iskolát 
elutasító magatartás  agresszió

 n KULCSFOGALMAK

1. Hogyan elemezhető a tanár-diák vagy tanító-tanuló kapcsolatot a kötődésel-
mélet alapján? 

2. Hogyan járulhat hozzá az iskola az érzelmi intelligencia fejlesztéséhez?
3. Hogyan alkalmazhatók a pozitív érzelmekkel kapcsolatos ismeretek az iskolai 

oktatásban?

 n KÉRDÉSEK
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Oláh A. szerk. 2012. A pozitív pszichológia világa. Pszichológiai Szemle Könyvtár. Buda-
pest, Akadémiai Kiadó. A kötet bemutatja a pozitív pszichológia megközelítését. A po-
zitív pszichológia olyan szemléletet képvisel és olyan témákat és élményeket hoz fó-
kuszba, amelyek iránt az emberek évezredek óta fogékonyak, amelyek megismerésére 
és megértésére törekszenek (pl. Mi a boldogság titka? Mi a bölcsesség titka? Miért 
érdemes élni?).

Balázs J. – Miklósi M. szerk. 2015. A gyermek- és ifjúkor pszichés zavarainak tankönyve. Bu-
dapest, Semmelweis Kiadó. A kötet ugyan pszichológusoknak és pszichiátereknek író-
dott elsősorban, de mégis haszonnal forgathatják a pedagógusok, hogy könnyebben 
felismerhessék a tanulók pszichés zavarait, és segítsenek abban, hogy – ha erre van 
szükség – akkor a fiatal mihamarabb a megfelelő segítő szakemberhez kerüljön.

Bányai É. – Varga K. 2014. Affektív pszichológia. Budapest, Medicina Könyvkiadó Zrt. 
Nagyívű áttekintés az affektív pszichológia fő témáiból hazai szerzők tollából. Min-
denkinek ajánlott, aki többet szeretne tudni arról, hogy az érzelmek milyen szerepet 
töltenek be az életünkben.

 n AJÁNLOTT IRODALOM
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 n AGY, ELME ÉS TUDAT

Az agy és az elme működése

Az emberi agyat felfoghatjuk úgy is, mint az általunk ismert világ legbonyolultabb szer-
kezete, ami „egyaránt képes arra, hogy összehangolja a zongorista ujjainak mozgását, és 
hogy a kétdimenziós retinára eső fényből háromdimenziós képet alkosson” (Fischbach 
1992, 6.). Az agyműködés feltérképezése nem könnyű feladat, mivel az agy mai létező 
formájában evolúciós termék, így még számítógéppel sem modellezhetők tökéletesen 
sem kialakulásának lépései, sem a korábbi vagy jelenlegi működése (vö. Győri 2008a). 
A modern megközelítés szerint az elme – ami a tudati folyamatok összességét jelenti – 
folyamatai valamiképpen összefüggésben állnak az agyi idegimpulzusokkal, de kérdés, 
hogy hogyan? Ez az elme-test (mind-body) vagy elme-agy (mind-brain) probléma (vö. 
Kampis 2001). A megoldáshoz egyrészt a neuronok működését és kapcsolataikat fel-
táró kutatás visz közelebb, másrészt az elme jelenségeit kell feltárni. Arisztotelész pél-
dául még úgy vélte, hogy az értelem a szívből ered. Az utóbbi évtizedek vizsgálatai 

A pedagógus egyik legfontosabb – és egyúttal egyik legnehezebb – feladata a 
diákok optimális terhelésének biztosítása: a tanulók energiáit, kognitív és 
motivációs kapacitásait megfelelően kell kihasználni az iskolai élet során. Eb-
ben a fejezetben elméleti alapokat nyújtunk a megfelelő aktiváció kialakítá-
sához és fenntartásához: áttekintjük az agy-elme-tudat kapcsolat legalapve-
tőbb vonatkozásait, a módosult tudatállapotok fontosabb jellemzőit, a visel-
kedésszabályozás aktiváció szempontjából lényeges dinamikus, egyensúlyi 
tényezőit, azaz a biológiai órák működését és az alvást, az aktiváció személyi-
séggel és az információs társadalmi változásokkal való összefüggését, vala-
mint a stressz problematikáját.

 n BEVEZETÉS
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során összefüggést találtak az agyi impulzusok és az értelmes elmeműködés között. Ma 
már sokan osztják azt a – bizonyítottnak vélt – nézetet, hogy az elme szorosan össze-
függ az aggyal, azonban az egyetértés mégsem teljes. A  nem tudományos körökben 
manapság is népszerű dualista álláspont – miszerint a szellem/lélek/elme/tudat az 
anyagtól, vagyis az agytól független, különböző minőség – Descartes óta széles körben 
elfogadott volt, bár azt azért sokan feltételezték, hogy a lélek mint független létező az 
aggyal azért valamiképpen kapcsolatban áll. A modern idegkutatók többsége azonban 
– többek között William James, a pszichológia egyik alapító atyja gondolatai nyomán – 
azt vallja, hogy az elme (a később tárgyalandó tudatot is ideértve) „valószínűleg anya-
gelvű úton-módon: egymással kölcsönhatásban álló tömérdek idegsejt együttes visel-
kedéseként is értelmezhető […] a tudat nem dolog, hanem folyamat” (Crick–Koch 
1992, 109.). Az alternatív válaszlehetőség tehát a monizmus, azaz az egyelvűség, amely-
nek két formája van: ha az univerzum egyetlen létezési formájaként az anyagot ismerik 
el, akkor materializmusról beszélünk, ha pedig ez a kizárólagos létezési forma a szellem 
(képzeletünk vagy Isten tudása), akkor mentalizmusról van szó. A materialista elképze-
lés vezérelve az azonossági nézőpont (Kalat 2001): a mentális folyamatok azonosak 
bizonyos agyi mechanizmusokkal, csak eltérő terminusokban vannak leírva. Az efféle 
gondolkodásmód szemléltetésére képzeljük el, hogy egy híres festményről (pl. Remb-
randt Éjjeli őrjáratáról) beszélhetünk úgy is, mint egy csodálatos műalkotásról vagy 
úgy, hogy elemezzük az alaklélektan szempontjából (vö. Arnheim 1979), de úgy is, 
hogy pontos fizikai paraméterekkel leírjuk minden egyes képpont világosságát. Egy 
pszichológiához közelebb álló példán szemléltetve a problémát – egy eseményről és az 
azzal kapcsolatos élményéről például így adhat beszámolót a hétköznapi ember: „Na-
gyon megijedtem, mert szembejött velem egy tigris.” Az idegtudomány szakértője sze-
rint ugyanennek az eseménynek a leírása így hangzik: „Az ön agyában megnövekedett 
az amygdala elektrokémiai aktivitása.” A pszichológus véleménye lehet ezzel szemben: 
„Ön egy kellemetlen, ámde nagyon adaptív érzelem, a félelem szubjektív élményét élte 
át, egy külső, elkerülést kiváltó inger kognitív feldolgozása nyomán”. Melyik a „jó” le-
írás? És ha netán mindben van valami igazság (ahogyan egyébként sejtjük), hogyan 
lehet összekapcsolni ezeket? A modern tudomány álláspontja szerint a monizmus el-
fogadható abból a szempontból, hogy az élmények és az agyi aktivitások elválaszthatat-
lannak tűnnek. Eszerint minden élmény agyi aktivitás, még akkor is, ha más nyelven 
írjuk le őket, mint magát az agyi tevékenységet. Így – amennyiben nem közvetlenül az 
agyműködést írjuk le – használhatjuk az elme (mind) és a mentális aktivitások kifeje-
zést is anélkül, hogy ezek bármelyike valamiféle szellemszerű vagy éppen anyagi-ener-
giaszerű létezőt jelölne (Dennett 1991).

Az elme így tehát nem azonosítható valamiféle „belső éber maggal”, legalábbis nem 
abban az értelemben, hogy ezt valamiféle anatómiai struktúraként konkrét helyre loka-
lizáljuk az agyban. „Tágabb értelemben a késztetések, a hangulatok, a vágyak, sőt a nem 
tudatos tanulási folyamatok is elmeéleti jelenségeknek tekinthetők. Nem holmi életre 
kelt bábok vagyunk. Érzelmeink éppúgy függvényei az idegsejtek működésének, mint 
tudatos gondolataink” (Fischbach 1992, 6.).
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Az elmeműködés biológiai alapjai 

Az emberi agy mintegy másfél kilogramm tömegű szerv, ami nagyon sok, körülbelül 
százmilliárd idegsejtet tartalmaz (ez a szám a Tejútrendszer csillagainak nagyságrendjé-
hez mérhető!), fontos azonban kiemelnünk, hogy az agy összetettségének magyarázata 
mégsem ebben rejlik. „A máj mintegy százmillió sejtet tartalmaz, de májak ezrei együtt 
sem élhetnének gazdag lelki életet” (Fischbach 1992, 7.). A jelen fejezet terjedelmi kere-
tei nem teszik lehetővé, hogy az agyi komplexitás okait részletesen elemezzük, néhány 
jelenleg ismert strukturális és működésbeli sajátságot azonban érintünk. Az emberi agy 
összetettsége okainak alábbi, lényegre törő áttekintésekor kisebb módosításokkal Fisch-
bach (1992) gondolatrendszerét követjük: 

  Az agy nem folytonos hálózat, hanem különálló egységekből, neuronokból épül fel, 
amelyek maguk is sokfélék alakjuk, nyúlványaik, molekuláris szerkezetük stb. szem-
pontjából. Ez a szerkezeti sokféleség elve. 

  Működési sokféleség és szerveződés: más, nem közvetlenül a tudatra vonatkozó kutatá-
sokból (pl. Hubel és Wiesel kérgi látómezőre irányuló vizsgálataiból) tudjuk, hogy a 
hasonló szerepet betöltő idegsejtek a kéreg teljes vastagságában több mint százezer 
neuront magukban foglaló oszlopokba, modulokba rendeződnek. Így tehát az agy ré-
szei nem cserélhetők fel egymással: az elmeműködést az agy egészének, összes egy-
ségének és moduljának működésére vezetjük vissza (Gazzaniga 1993), de ún. agytól 
„függetlenedett sajátosságnak” tekinthetjük. Ez azt jelenti, hogy az elme (de igazából 
magára az agyműködésre is igaz ez) nem érthető meg az alkotóelemek sajátosságai-
nak egyenkénti vizsgálata alapján. 

  Az ingerületátvitel az agyban elektromos potenciálok formájában és kémiai ingerü-
letátvivő anyagok közvetítésével zajlik. A kémiai transzmittereknek több mint ötven 
fajtáját azonosították már. 

  Az idegrendszer képlékenysége: az idegrendszer és az agy működésének külön érde-
kessége, hogy az elmeműködés eredményeként a szinapszisok és az idegpályák akár 
tartósan is átrendeződhetnek – ez biztosítja a mentális élet folytonosságát, például a 
tanuláson vagy a memórián keresztül. Ezeket a folyamatokat kívánják leírni a konnek-
cionista idegrendszeri modellek (Hinton 1992; Johnson-Laird 1993), amelyek mind-
egyikének célja a megismerést vagy annak egyes működéseit (pl. nyelvi megértés) 
leíró matematikai modellek kidolgozása. Ebben az agy hálózatos szerkezetét veszik 
alapul. Ezekben a modellekben egyszerűnek tekinthető feldolgozási egységeket kap-
csolnak össze hálózatokba (vö. Győri 2008a). Az idegrendszeri képlékenység ténye 
mellett azonban feltétlenül hangsúlyoznunk kell, hogy az érett agy genetikai és ideg-
rendszeri „huzalozásának” működése pontos és általában nagyon stabil, hiszen enél-
kül sem érzék-, sem mozgásszerveink nem működhetnének megfelelően. Az agy- és 
elmeműködés leírásakor tehát minden elméletnek a képlékenység-állandóság szerves 
kapcsolatában érdemes gondolkodnia.
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  A mentális erőfeszítéseket, illetve a közben folyó agyi információáramlást nem lehet 
közvetlenül, anatómiailag vagy pszichológiailag leírni. Ezeket az elmeműködéseket 
például éber, betanított emberszabású majmokon vizsgálják úgy, hogy agyi egy-
sejt-tevékenységet mérnek náluk előrelátást, fogalomalkotást és hasonlókat igénylő 
helyzetekben. Ezek a kutatások komoly műszerparkot, nagyon gondos tervezést és 
rengeteg időt igényelnek: a tudósok akár napokig is követnek és elemeznek egyetlen 
sejt működéséről készült regisztrátumokat. Az állatokkal végzett kísérletek az elme-
működés leírásának egyik fontos útját jelentik. Állíthatjuk azonban, hogy a kognitív 
idegi működések megismerése igazán az élő emberi agy tanulmányozásának módsze-
rein múlik. Számos olyan izgalmas és sokat hozó eljárás létezik, amelyek nem igényel-
nek műtéti beavatkozást (EEG, CT, MRI, fMRI, részletesen lásd pl. Molnár 2001; 
Csépe 2007). Ezek az eljárások sem oldják meg egy csapásra a problémákat, ugyan-
akkor minden alkalmazási és elemzési nehézségük ellenére nagyon sokat ígérnek, 
hiszen gondolataik utasítások alapján történő irányítására képes élő emberekkel vé-
gezhetők – ami talán a legfontosabb út az agy- és az elmeműködés megismerése felé. 

A tudat a pszichológiában

A tudat a pszichológia egyik legrégibb tárgya, vizsgálatának története tudományunkban 
mégsem folytonos. A 19–20. század fordulóján, a pszichológia korai időszakában a tudat 
központi problémának számított. Wilhelm Wundt, akit Európában a pszichológia atyjá-
nak tekintünk, már 1912-ben leszögezte, hogy a pszichológia célja a tudati állapot és a 
szubjektív élmény feltárása. Egyúttal arra az álláspontra helyezkedett, hogy a tudatos él-
mény mérhető, mégpedig az ún. elemző introspekció (önmegfigyelés) módszerével. Az 
önmegfigyelés azt jelenti, hogy a kutató vagy többé-kevésbé erre kiképzett vizsgálati sze-
mélyek standard körülmények között saját élményeik elemeit igyekeznek szisztematiku-
san leírni. Wundt egyik kísérleti helyzetében (idézi Sternberg 1995a) például a személy-
nek egy közepes ütemre állított metronóm hangját kellett figyelnie, majd le kellett írnia az 
élményeit intenzitás, kellemesség és egyéb változók mentén. A következő feladat az volt, 
hogy a metronóm változatlan hangjából most csak minden második kattanásra figyeljen. 
Erről is rendszerezett élménybeszámolót kellett adnia. Az utolsó helyzetben páronként, 
azaz kettesével kellett figyelnie a – továbbra is változatlan – ütésekre. Wundt eredményei 
szerint a szándékos tudati hangsúlyváltás miatt eltérő élmények léptek fel, például az in-
gerek párosításakor az első ütés után várakozás jelent meg, ami csak a második ütés el-
hangzásakor szűnt meg. Az introspekciós vizsgálatok egyik tanulsága az volt, hogy – mi-
vel az ingerlés a fenti esetekben ugyanaz maradt – a mérhetően változó élmény nem az 
inger jellemzője, hanem a vizsgálati személy tudatán belül keletkezik.

William James, aki Wundt amerikai kortársa volt – az amerikai pszichológián be-
lül sokan őt tartják a pszichológia atyjának –, mindössze abban értett egyet Wundttal, 
hogy a pszichológia fő feladata a tudat tanulmányozása (lásd 9.1. táblázat). James inkább 
egészlegesen és spekulatívabb módon akarta tanulmányozni a tudatot. Erősen darwinista 
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nézetei szerint a tudat szimbolikus folyamat, amely a túlélés eredménye és további fel-
tétele, ezért funkcionális módon, abból a szemszögből kell vizsgálni, hogy hogyan se-
gíti az alkalmazkodást a környezethez. A  tudat szervezett térben-időben és logikailag, 
azaz struktúrája van, ami jellemezhető világosságával, tartalmával, intenzitásával. A tudati 
szerkezet és működés feltárása azt jelenti, hogy kiderítjük: a tudati elemek, alkotórészek 
milyen dinamikus kapcsolatban vannak egymással. A  tudat tulajdonképpen egészként 
tanulmányozza önmagát és a tárgyak-viszonyok sokféleségét, tehát a tudat áramlás, ami 
azonos a mentális élettel: folyamatos és mindig változó, de mégis egységes, és nagyon 
személyes, ahogy egyik élménytől a másikig áramlik. Így tanulmányozásának módszere 
nem a kontrollált mérés vagy introspekció, hanem analógiák, illusztrációk, értelmezések.

Az ember tehát képes arra, hogy felfogja, hogy létezik, emlékei vannak, tesz dolgokat, 
események történnek vele. Elsősorban a korai behavioristák hatására ennek a jelenségnek 
a vizsgálatát a pszichológia sokáig figyelmen kívül hagyta: tagadták, hogy egyáltalán volna 
mit megérteni, mivel kizárólag az ingereket és viselkedéseket akarták magyarázni, és a tudat 
nem viselkedés. A pszichológia behaviorista korszaka alatt a tudat egyre inkább „érinthetet-
len” téma lett, mivel a kísérleti lélektan nagyfokú szubjektivitása miatt érdektelennek tartot-
ta a jelenséget (vö. Lashley 1970). Egyúttal számos módszertani kifogás is felmerült, hiszen 
a századforduló fejlett orvostudománya, fizikája, biológiája és a pszichológián belül Pavlov 
és mások eredményei túlmutattak az introspekción. A metodológiai gondokkal kapcsolatos 
– egyébként sok tekintetben jogos – érvek a húszas évekre tisztultak le: az önmegfigyelés 
„tiszta formájában” pontatlannak, szubjektívnek, megismételhetetlennek, tudományos ér-
telemben véve kontrollálhatatlannak ítéltetett (Valentine 1988). 

Annak ellenére, hogy a 20. század ötvenes–hatvanas éveiben a tudat tudományos, 
empirikus idegtudományi vizsgálata még váratott magára, mivel a neurológusok a kér-
dést vagy pusztán filozófiainak látták vagy kísérletileg megfoghatatlannak (vö. pl. Gre-
gory 1993). ebben az időben – a kognitív forradalom kezdetekor – a pszichológia újra 
elkezdett foglalkozni a mentális folyamatokkal, és ezen belül kifejezetten a tudat/tuda-
tosság problematikájával. A tudat kérdései mellett a nem tudatos folyamatok is érdekelni 
kezdték a kutatókat, illetve a tudatos és az élményszerűen nem hozzáférhető, nem tuda-
tosuló állapotok kapcsolata is számos pszichológiai kutatást inspirált (vö. Benczúr 2013). 
A tudat (illetve az elme) ekkortájt kezdett rehabilitálódni a pszichológiában, ami két fő 
okcsoportra vezethető vissza:

9.1. TÁBLÁZAT  Wundt és James tudatfelfogásának összehasonlítása

Wundt szerint James szerint
A pszichológia fő célja a tudat feltárása

A tudatos élmény mérhető A tudatos élmény elemezhető
Elemző, elementarista módon: tudományos mérés Egészlegesen és spekulatív módon
Módszer: elemző introspekció (önmegfigyelés) Módszer: analógiák, illusztrációk
Az élmény nem az inger része, hanem a tudatban keletkezik A tudat evolúciós termék, folyamat, áramlás
Az élmény egyéni, de mérhető A tudatáramlás egyéni, személyes
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  A kognitív pszichológia érdeklődésének homlokterében maguk a mentális működé-
sek (figyelem, percepció, gondolkodás, emlékezés) álltak és állnak ma is. 

  A nyugati társadalmak – főleg az USA – ekkortájt több háborút is folytattak, és a ko-
reai, illetve vietnami háborúból hazatérő katonák számos élményét segíteni kellett fel-
dolgozni. A katonák ugyanis szélsőséges háborús helyzetekben találkoztak sajátjuktól 
nagyon eltérő kultúrákkal, ami rengeteg feldolgozandó élményt és ezekkel kapcsola-
tos problémákat okozott.

A pszichológián belüli és tágabb társadalmi okok egyaránt szükségessé tették tehát a pszi-
chológia számára, hogy az élmények, a tudat és a nem tudatos jelenségek visszatérjenek a 
kutatásba és a terápiába. Lendületet kaptak a laboratóriumi képzelet- és élménykutatá-
sok, az introspekció kritikáira építve objektív vizsgálati módszereket dolgoztak ki a kuta-
tók. Előretört az alváskutatás is, és a tudati határállapotok kísérletes, kontrollált kutatásai 
is megindultak. 

Történetileg háromféle álláspont alakult ki a tudat megértésének lehetőségéről (Fla-
nagan 1992): 

  A  legkorábbi nézet lényege, hogy a tudat nem természetes jelenség abban az érte-
lemben, hogy nem írható le csak az anyagra és a tisztán fizikai jelenségekre érvényes 
természettudományos törvényekkel. A tudat eszerint természetfeletti és csodaszerű, 
az emberi gondolkodás nem értheti meg. Ezt a nézetet természetesen a tudományos 
pszichológia nem fogadja el.

  A tudat természetes jelenség, de több okból kifolyólag nem érthetjük meg, ugyanis 
– az agyunk jelenleg egyszerűen nem elég fejlett ehhez, vagy
–  képesek lennénk ugyan felfogni a tudati jelenségeket, de nincsenek megfelelő mód-

szereink a vizsgálatukra, vagy
–  elvileg minden megmagyarázható és vizsgálható a tudati jelenségek körében, de 

maga a tudat nincs rendesen definiálva.
  A tudat megismerhető, ugyanis az emberek tudatosak, és ez épp az agynak köszönhe-

tő, tehát az elme megértésének elvi lehetősége adott.

Az elme könnyű és nehéz problémái

Érdekes felvetés (pl. Chalmers 1995), hogy el kell különítenünk az elmével kapcsolatos 
könnyű és nehéz problémákat. A könnyű problémák azokra a jelenségekre vonatkoznak, 
amelyeket tudat néven szokás összefoglalni, például az éberség és az alvás állapotai és ezek 
hasonlóságai/különbségei, vagy a figyelem fókuszálásával kapcsolatos folyamatok. Ezeket 
a szó szoros értelmében természetesen nem könnyű megoldani, de legalább nem feltétle-
nül vetnek fel mély filozófiai problémákat. A nehéz probléma arra vonatkozik, hogy bár-
mely agyi aktivitás miért és hogyan kapcsolódik a tudathoz – tehát a klasszikus kérdés 
merül fel itt újra (vö. Buzsáki 2001; Hernád 2001). 
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A nehéz probléma megoldására több lehetőség adódhat (Churchland 1993). 
Az egyik, hogy a tudatosság kérdése szépen, lassan – a módszertan és a kutatóeszkö-

zök fejlődése nyomán – neurobiológiai problémává válik, és úgy fogjuk tudni leírni az 
elme működését neurobiológiai fogalmakkal, mint ahogyan a fényt is képesek vagyunk 
megérteni elektromágneses sugárzásként. Ebbe az irányba mutat a pszichológia és a neu-
robiológia együttes fejlődése és szoros kapcsolata (vö. Csépe 2005). A neurofiziológiai 
magyarázat érvényességének egyértelmű feltétele azonban, hogy körvonalazódnia kell 
egy tiszta, világos és egyértelmű magyarázó elméleti keretnek, ami egyelőre hiányzik. 

A  másik út viszont dualizmushoz vezet: eszerint az elmét és az agyat nem lehet a 
klasszikus értelemben egymásra redukálni. Vannak, akik ezzel kapcsolatban azt az állás-
pontot képviselik, miszerint a tudat az anyag alapvető tulajdonsága, olyan értelemben, 
ahogyan a tömeg is. Nem tudjuk, hogy miért van tömege az anyagnak: egyszerűen van. 
A tudat is ugyanilyen megmagyarázhatatlan alapvető tulajdonság (Chalmers 1995). Má-
sok, például Dennett (1991, 1996), ezzel szemben azt vallják, hogy a nehéz probléma tu-
lajdonképpen nem más, mint a könnyű kérdések összessége: ha mindet megválaszoljuk, 
a nehéz kérdés eltűnik. Ezzel a nézettel rokon az az álláspont (Crick–Koch 1992), ami 
szerint az elme megismerésének feladata tudományosan megoldható, csak ehhez leg-
alább annyira újszerű megközelítésre van szükség, mint amilyet például a kvantumme-
chanika megjelenése okozott a tudományos világképben. A tudatra vonatkozóan ilyen 
gondolati paradigmaváltást jelenthet, ha például döntést hozunk arról, hogy mennyire 
elemzően, de azért teljességre törekedve írjuk le a tudatot (azaz minél több részét, ezek 
funkcióit és összefüggéseit kutatjuk), vagy – mint Crick és Koch (1992) ajánlják – az 
elmeműködés problematikáját ún. nem korrekt kitűzésű problémaként fogjuk fel, és az 
ilyen kérdések vizsgálatában megszokott módon járunk el. A nem korrekt kitűzésű prob-
léma matematikai fogalom, ami olyan feladatokra vonatkozik, amelyekre csak megszorí-
tások árán adható megoldás. Ez a tudat esetében azt jelenti, hogy kiválasztunk egyetlen 
empirikusan viszonylag jól megfogható részműködést (pl. a vizuális tudatot – Crick–
Koch 1992), és csak ezt vizsgáljuk a lehető legrészletesebben. Ugyanakkor minden lé-
pésnél megengedünk további olyan korlátozásokat, amelyek az adott részkérdés kor-
rekt vizsgálatát lehetővé teszik, majd a részeredményeket egymással összekapcsolva 
következtetünk valószínűségi jelleggel az egész tudatra. A  vizuális tudat példáján ez 
azt jelenti, hogy a látórendszer kutatása közelebb vihet a tudat megértéséhez, hiszen 
feladata – a világ észlelése/befogadása – sok szempontból analóg a tudatéval. Az analó-
gia jogos, de a látórendszer működését – hasonlóan a tudatéhoz – „globálisan” szintén 
nem tudjuk megérteni, hiszen a szembe jutó információk önmagukban nem elegendők 
ahhoz, hogy az agy egyértelmű képet hozzon létre a vizuálisan hozzáférhető világról. 
Ezt véleményt az észlelés széles körben elfogadott konstruktivista nézetei képviselik. 
Alternatívát jelent az észlelés ökológiai elmélete (Gibson 1979), amely szerint a külső 
ingerek – pl. a fény – önmagukban mintázottak, azaz az észleléshez nem szükséges sem-
miféle agyi reprezentációs folyamat (vö. Dúll 2001). A kérdés megértéséhez vezető to-
vábbi megszorítás, ha a továbbiakban csak a térészlelést vizsgáljuk, azaz azt a problémát, 
hogy hogyan lesz a kétdimenziós retinaképből háromdimenziós észlelet. Ehhez azonban 
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ki kell bővítenünk kutatásainkat például a vizuális memória területére is – és így tovább: 
az egyik oldalon tehát redukáljuk a vizsgálandó problémát, egy másik oldalon viszont 
összekapcsoljuk más kérdéskörökkel.

Mások elméje

Az elmével kapcsolatban további kérdés, hogy vannak-e az embereken kívül más tudatos 
lények – ez a mások elméjének problémája. „Tudatosság” nem létezik általában, mint ahogy 
„élet” sem: a tudósoknak az élet megértéséhez ténylegesen létező élő szervezeteket kell ta-
nulmányozniuk, ugyanúgy, ahogy a tudat megismeréséhez tudatos lények kutatására van 
szükség. Nagyon nehéz azonban azt kideríteni, hogy a többi embernek vagy éppen az álla-
toknak vannak-e tudatos élményeik. A szolipszista álláspont szerint (solus és ipse: egyedül 
magam) csak az én tudatos. A szolipszizmus ellenzői szerint a viselkedés és egyéb analógiák 
alapján mégiscsak dönthetünk a kérdésben: „Mivel mások közel úgy néznek ki, mint én, 
hozzám nagyon hasonlóan cselekszenek, tehát a belső élményeiknek is hasonlóaknak kell 
lenniük, mint az enyémek.” Viszont az emberek tudatosságélménye erősen magánjellegű 
(vö. Győri 2008b), csak a sajátunkat tapasztaljuk, és ez nem osztható meg másokkal közvet-
lenül. Azért gondoljuk, hogy más emberek is tudatosak, mert olyannak észleljük őket, mint 
önmagunkat, és mert ők azt mondják, hogy tudatosak. Vagyis egy ember hasonlóbb egy 
másik emberhez (még akkor is, ha az a másik ember egy csecsemő), mint például egy ma-
jom vagy pláne egy gyűrűsféreg, így a tudatosság fokának megítélésében az észlelővel való 
hasonlóság dönt. Sokan osztják azt a vélekedést, hogy a tudatosság egyetlen bizonyítéka a 
nyelvhasználat (Carlson–Buskist 1997). Eszerint a tudat kialakulásának legvalószínűbb 
magyarázata a felszabadult, szimbolikus kommunikáció kialakulása, ami az éntudatosság-
hoz vezet. Így a tudat – mint a kommunikáció is (vö. Hahn–Győri 2008) – elsődlegesen 
társas jelenség. E gondolatmenet szerint is eljuthatunk ahhoz a következtetéshez, hogy az 
állatok egy része is lehet tudatos, hiszen például a kutya megtanul a gazdájával kommunikál-
ni, ami a tudatosság egyik megnyilvánulása. Azonban, még ha el is fogadjuk, hogy legalább 
néhány állatnak van tudata, akkor sem biztos, hogy képesek vagyunk megérteni azt. A leg-
többen például biztosak vagyunk abban, hogy a kutyák vagy a macskák, különösen pedig a 
főemlősök éreznek valamit, de hogy mit, azt nem tudjuk (Nagel 1974). „Kényes témáról 
van szó, vannak-e az állatoknak az emberéhez hasonló érzelmeik? A laikus állatkedvelőknek 
ez nem is kérdés: természetes, hogy vannak. Sőt, példák sokaságát tudják felhozni, amelyek-
ből sorra az derül ki, hogy kedvenceinknek igenis vannak az emberekéhez nagyon hasonló 
érzelmeik, hangulataik. Ha fellapozzuk a vonatkozó szakirodalmat, kiderül, hogy ezt a kér-
dést nem is olyan régen teszik fel tudományos igénnyel […]. Már az sem egyszerű kérdés, 
hogy mi is az érzelem, […] az sem biztos, hogy pontosan megértjük, mit érezhet egy másik 
ember (javulnak az esélyek a megértésre, ha az a másik ember például József Attila vagy Bar-
tók Béla). Ezek a nehézségek csak fokozódnak, ha a fajok közötti szakadék is húzódik közöt-
tünk. […]. Megérthetjük valaha, mit érez a cinke, amint a fészkén ül, és meghallja az első 
halk csipogásokat a tojásokból? Vagy mit érez a győztes szarvasbika, vetélytársa megfutamí-
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tása után, mikor visszaballag teheneihez? Mit érezhet a róka, amint a nyomát tévesztett ku-
tyafalka csaholása végre lassan távolodik? Valószínű, hogy soha nem tudjuk meg a választ 
ezekre a kérdésekre.” (Kiss 2011, 36.)

Összességében, mindennek – a tudományos megértésen túl – hétköznapi jelentősége is 
van. Az emberek hatékony társas viselkedésében nagyon fontos, hogy hogyan véleke-
dünk magunk és mások elméjéről. A naiv tudatelmélet „az a kognitív-viselkedéses képes-
ségünk, amellyel elmeműködést feltételezünk, magunknak és másoknak különböző 
mentális állapotokat […] – pl. vágy, szándék, vélekedés, remény stb. – tulajdonítunk; a 
mentális állapotok és a viselkedés között oki kapcsolatot feltételezve magyarázni, értel-
mezni, előre jelezni vagy éppen befolyásolni, manipulálni tudjuk mások viselkedését” 
(Egyed–Király 2008, 336.). Mások és magunk tudatosságának előfeltételezése nélkül 
nem létezhet szándékos információcsere, például tanítás és nevelés sem…

Tudatos gépek?

Már csak egyetlen kérdést tárgyalunk a tudat általánosságát illetően: vajon mi a helyzet a 
számítógépekkel és a robotokkal? A  fenti kommunikációs gondolatmenetet követve: 
a gépek is bírhatnak valamiféle tudatossággal, ha tudnak kommunikációs szimbólumok-
kal bánni (Carlson–Buskist 1997; Szokolszky 1997/98). Más szerzők eltérő szemlélettel, 
de ugyancsak erre a végkövetkeztetésre jutnak. Nézzünk egy sokat idézett, több szem-
pontból sci-fibe illő példát (Searle 1992 nyomán Kalat 2001): tegyük fel, hogy valaki 
agyában a kérgi látómező egy része megsérül, és ennek következtében megvakul. A mér-
nökök mesterséges neuronális körökkel helyettesítik a sérült agysejteket (persze feltéte-
lezzük, hogy a beültetés szervi értelemben jól sikerült), amelyek képesek a szemből érke-
ző impulzusokat feldolgozni és elektromos jelek formájában továbbítani az agy egészsé-
ges részébe. A személy mindennek eredményeként újra látja mindazt, amit a sérülés előtt 
látott, és erről be is tud számolni. Emeljük ki ezen a ponton, hogy nyilvánvalóan a mester-
séges szerkezet tette lehetővé a tudatos észlelésélményt. Tételezzük fel, hogy – sajnálatos 
módon – a személy további agysérüléseket szenved. Ekkor vizuális kérgének minden 
egyes sérült részét helyettesíthetik művi struktúrákkal. Továbbra is minden egyes műtét 
után megint jól lát, és erről mindig be is tud számolni. A sérülés továbbterjedhet a hallási 
területekre is stb. – egészen addig elvihetjük a gondolatsort, míg végül lépésről lépésre az 
egész agyat egy gép helyettesíti. Még a memóriához kapcsolódó területek is kicserélőd-
nek így. Amennyiben a személy a folyamat minden lépése után a normál működés (visel-
kedések és élmények) helyreállásáról számol be, akkor a teljes agy „kicserélése” végén 
nyugodtan állíthatjuk, hogy a gépagy maga tudatos. Egyelőre nem tudjuk, hogy lehetsé-
ges lesz-e ilyesmi valaha. De – legalábbis Kalat (2001) szerint – csakis egy ilyesfajta bizo-
nyíték győzhetne meg bennünket arról, hogy egy gép lehet tudatos. A digitális számító-
gépek működése sok tekintetben hasznos, ám korlátozott metaforaként használható az 
emberi elme szimbólumfeldolgozó működésének modellezésére (vö. Győri 2008a). 
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A normál tudat mint a pszichológia alapproblémája

Talán a témához kapcsolódó fogalmi sokféleség (lásd 9.2. táblázat) – kevésbé finoman 
fogalmazva: fogalmi zűrzavar – az oka, hogy a pszichológiai kézikönyvekben kétféle meg-
oldást találunk a normál éber tudattal kapcsolatban: vagy nem is érintik a problémát, 
vagy tárgyalják ugyan a kérdést, de nem önállóan, hanem – a szerző álláspontjától füg-
gően – beillesztik az észlelés, a figyelem, a gondolkodás-nyelv, a motiváció-érzelem, a 
személyiség és az alkalmazkodás kérdéskörök valamelyikébe, megkerülve ezzel a tudat 
alaptermészetének problematikáját. Pedig a tudat alapmechanizmusait a pedagógusnak 
is ismernie érdemes, mert ezek jelentik az iskolai helyzetek (az észleléstől a figyelmen át 
a gondolkodás, sőt a társas együttműködés) alapvető háttérfolyamatait.

9.2. TÁBLÁZAT  Néhány tudatfelfogás-típus a pszichológiában

Tudatosságelképzelések  
(pl. Carlson–Buskist 1997)

A tudat „háttérfüggöny”: a lelki jelenségek feltétele, alapja és kerete.  
A tudat más mentális funkciók – észlelés, emlékezés, gondolkodás stb. 
– tudatossága (awareness), nem azonosítható ezekkel.

Francia szociológiai iskola,  
pl. Durkheim  
(1978; lásd még Pléh 1992)

A tudat a „szellemi jelenségeket” jelenti: intellektualizált társadalmi 
termékek, közös társas tudások – kollektív reprezentációk.

Freud A tudat a lelki élet összefogója.
Neobehaviorista gyökerű  
mennyiségi tudatfelfogás

A tudat az idegrendszeri aktivitásszintnek feleltethető meg: bizonyos 
állapotokban nő, máskor csökken, például alváskor részlegesen, eszmé-
letlenség esetén teljesen elvész (vö. pl. Hebb 1983).

A normál tudat alaptermészetének megértése ma a pszichológia egyik központi problé-
mája. Az emberi tudat egyedülálló adaptív kapacitás és érzelemképesség terén. A modern 
felfogás szerint ez evolúciós termék, minthogy maga a tudat is az (Kampis 2002). Az év-
ezredek alatt változó életkörülményekhez való alkalmazkodás során más élőlények erő-
sebb izmokat, jobb szaglást, élesebb fogakat „nyertek”. Ezzel szemben az ember evolúciós 
előnye többek között, hogy egyrészt érzelmi állapotai révén képes összehangolni külön-
böző élettani és pszichológiai folyamatait abból a célból, hogy hatékony válaszokat adjon 
az alkalmazkodást kívánó helyzetekben (Bereczkei 2013), másrészt képes tudatosan 
gondolkodni környezetéről és önmagáról. A tudat vizsgálatai arra is magyarázatot adnak, 
hogy egy szervezetnek miért kell a viszonylag kifinomult viselkedésbeli jellemzők helyett 
(vagy – ez felfogás kérdése – azok mellett) tudattal is rendelkeznie. Nagy általánosság-
ban, ez teszi képessé az ételszerzéstől a hajléképítésen át a jövőbeli változások elővétele-
zéséig sok mindenre (persze e képességek – pl. az absztrakt fogalomalkotás – filogeneti-
kai előzményei gyakran fellelhetők állatoknál is). 

Melyek a tudat evolúciójában és ontogenezisében szerepet játszó tényezők?

  A tudat kialakulásának feltétele a testre vonatkozó és az abból származó vizuális és pro-
prioceptív jelzések összhangba kerülése. Ennek eredményeképpen létrejön a testről
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  a vizuális poszturális testmodell (Marton 1970), vagyis az információkat integráló 
tudás formálódik a testről (kialakulnak a pszichológiai testhatárok, a test egységessé-
gének érzése), aminek következtében

  megjelenik az éntudat.
  A fenti folyamatok mozgatója/lényegi megvalósulási színtere a manipuláció (az esz-

közhasználat során a külvilág elkülönül a testtől), és a beszéd/absztrakció megje-
lenése.

A normál emberi tudat aktív, információt kereső, a megszerzett tudást szervező és értel-
mező, jelentésadó entitás, aminek óriási adaptációs értéke tehát a világ megértésében 
van. Már a korábban említett James leírta az emberi tudat adaptív és szelektív természe-
tét, amit ma modernebb terminológiával az elme produktivitása és reflektivitásaként (Hil-
gard 1980) szoktunk tárgyalni. James (idézi Sternberg 1995a) a biciklizés példájával il-
lusztrálja gondolatait: ahogy az ember biciklizni tanul, eleinte minden a „tudatában 
van”, figyel minden mozdulatára, az egyensúlyra stb. Aztán a készség kialakulásával pár-
huzamosan a tudatosság egyre csökken. Végül a rutinos biciklista már képes a forgalom-
ra, a tájra vagy a mellette kerekező beszélgetőpartnerre figyelni. A tudatműködés tehát 
produktívan alkalmazkodott a feltételekhez, ami egyúttal a tárgyak, események közötti 
reflektív választást jelenti. A tudatosság produktív módja az összpontosított mentális ak-
tivitást, a célvezérlést feltételezi (vö. Bányai 2013): vagyis a tervezést, az akciókezdemé-
nyezést, a cselekvési eredmény megfigyelését és – a kimenettől függően – az eredeti terv 
módosítását jelenti. A reflektív üzemmódban nem a hatékony teljesítmény a fontos: a 
tudat inkább befogadó, nyitott a környezetre és ellazult. A tudatműködés ilyenkor nem 
fókuszált és nem korlátozott, mintegy tértől-időtől független, inkább esztétikai minősé-
gekben gondolkodó. Jellemző megnyilvánulás ilyenkor például a nappali álmodozás. 
Mindegyik most említett pszichológiai funkció lényeges az iskolai helyzetekben – a tu-
dat alapfolyamatainak megértése fontos háttértényezőjét jelenti a célzott pedagógiai 
munkának. 

Hangsúlyozzuk, hogy – ahogyan azt James biciklizéspéldáján láttuk – a tudat két mű-
ködési módja – elméleti elkülönítésük ellenére – a mindennapi megnyilvánulásokban 
szorosan összefonódik. Az ily módon egységesen kezelt tudati működésmódok a követ-
kező mutatókkal jellemezhetők:

  a szubjektív élménnyel,
  meghatározott magatartásmintákkal,
  fiziológiai változásokkal.

Ezeket a jellemzőket a továbbiakban a módosult tudatállapotok elemzése során tárgyaljuk.



9. AK TIVÁCIÓS SZINT, TUDATÁLL APOTOK, S TRES SZ n 269

Tudat és a módosult tudatállapotok: a tudat kontrollja

A tudat megértésének alternatív módja, ha a kutató a tudati határállapotokon – más né-
ven módosult tudatállapotokon (MTÁ) – keresztül közelíti meg a problémát (vö. Szabó 
2008).

Gyakorlatilag minden emberben megvan a lehetőség/képesség arra, hogy a nor-
mál mindennapi tudatállapotának megváltozását átélje, vagy akár azt saját maga meg-
változtassa. A MTÁ-ok tehát nemcsak hipnózisban vagy egyéb mesterségesen előidézett 
helyzetekben alakulhatnak ki, hanem hétköznapi szituációkban is: elalváskor, monoton 
és hangos zene vagy szuggesztív szónokok hallgatásakor, felfokozott tánc- vagy mozgás-
élmények esetén, intenzív esztétikai élmények során, orgazmus átélésekor stb. Másrészt 
a MTÁ-ok nem járnak feltétlenül együtt azzal, hogy az ilyen állapotba került személyek 
teljesen feladják a kontrollt a saját viselkedésük felett: a szándék ezen állapotok létrejöt-
tének fontos feltétele. 

A módosult tudatállapotok jellemzői:

  nagymértékben megváltozik a reflektivitás, a tudat tükröző működése: az élmények 
eltolódnak a szemléletesség irányába, színes, felfokozott érzékletek jelennek meg.

  A figyelem beszűkül: a személy a külvilágnak csak egy szeletére (pl. egy hangra vagy 
egy képre) összpontosít. 

  Az élmények szóban nem vagy csak nehezen kifejezhetők, a személy csak a történés 
sémáját tudja elmondani, de az éber állapotban megszokottnál jóval kevesebb szóban 
és egyszerű mondatok formájában. 

  A  realitásvizsgálat csökken: a személy elfogadja az élménye szerint megváltozott/
torzult realitást (észlelheti például, hogy nem tudja behajlítani a karját, vagy hogy 
egy – ott nem lévő – légy zümmög a fülébe), szinesztéziák megjelenése gyakori, azaz 
eltérő modalitásokból származó élmények összeolvadása, például egy hangnak szaga 
van stb.

  Megváltozik az énkép: ennek alapja a testséma módosulása – a testrészek a szubjektív 
élmény szintjén megváltoznak, megnyúlnak stb. 

  A tér- és időérzék torzul: ez az élmény spontán módon is átélhető a reggeli szunyó-
káláskor vagy unalmas tanítási órán. Az előbbi esetben „csak egy percre hunyjuk le 
a szemünket”, és esetleg órák múlva ébredünk. Az unalmas tanóra tipikus élménye, 
hogy a diák úgy érzi, már legalább fél óra eltelt az óra kezdete óta, az órájára pillantva 
azonban döbbenten veszi észre, hogy még csak öt perc múlt el…

  Változások a magatartás-szabályozásban: megváltozik a viselkedés célirányossága, 
például gyakori, hogy az akaratlagos viselkedéseket a személy élményszinten „aka-
rat nélkül” hajtja végre, ami jellegzetes nyelvi fordulatokban is megnyilvánul: „Be-
csukódott a szemem.” Ugyanakkor a célirányosság fokozódhat is: az általában nem 
kontrollálható vegetatív folyamatok „akaratlagosan” ellenőrizhetővé válnak, például a 
személy légzését egyenletessé vagy éppen egyenetlenné „teheti”.
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Minden kultúrában használnak tudatmódosító szereket (kávé, tea, dohány, alkohol, dro-
gok) vagy eljárásokat (rituális táncok vagy zenélés, kántálás – lásd Hoppál–Szathmári–
Takács 2005) (Szabó–Nagy–Takács 2001 stb.). A  legtöbb tudatmódosító eljárás egyik 
legfontosabb hatása a figyelem megváltoztatása, aminek általában két módja van (egyéb-
ként mindkettő a meditációs eljárásokhoz is tartozik, amelyekre alább még visszatérünk): 

  A figyelem visszavonása a külső ingerekről, a tudat „kiürítése”. Ezt segítheti, ha a sze-
mély összpontosít egy speciális vizuális ingerre (pl. mandala), kimondott vagy elkép-
zelt szóra (ima vagy mantra), egy monoton hangra (pl. tenger morajlása) vagy egy 
ismétlődő mozdulatra. 

  A  figyelem fokozása a mindennapi eseményekre, amivel diszhabituációt érünk el: 
vagyis a személy képessé válik a megszokottság miatt semmitmondó rutincselekvé-
sek vagy túlzottan ismerős tárgyak, környezetek új oldalait észlelni. Ilyen módszerek-
re épít például a jóga, de ez lehet az alapmechanizmusa a rózsafüzér morzsolgatását 
kísérő élményeknek is. Az emberek spontán módon is előidézik a maguk számára az 
ilyen helyzeteket azzal, hogy új ingereket, helyzeteket keresnek, ahol egyszerűen ki-
sebb az esély a habituációra (vö. szenzoros élménykeresés a jelen fejezetben). Ezért 
is szeretünk utazgatni, idegen környezetekbe kerülni, vagy éppen időnként váltani, 
megszokott dolgokat egyszerűen másként, nem a szokásos módon csinálni. Ilyen 
hatásúak az iskolai gyakorlatban alkalmazott kreativitásfejlesztő gyakorlatok is (vö. 
Kürti 1985). Így érthető meg az emberek vágya arra, hogy időnként kitörjenek a min-
dennapokból, és bármi újat, szokatlant, akár valami veszélyeset csináljanak. Mindez 
összefügg a szervezet alapvető aktivációs szintjének a fenntartásával is, amire alább 
még visszatérünk.

 n A KÉT LEGISMERTEBB MÓDOSULT TUDATÁLLAPOT:  
A MEDITÁCIÓ ÉS A HIPNÓZIS

Ebben a két módosult tudatállapotban közös (Fernald 1997), hogy 

  erőfeszítés folyik a tudatállapot megváltoztatására, és
  jellegzetes megnyilvánulásaik hasonlóak (lásd fentebb: MTÁ-ok jellemzői).

A hasonlóságok mellett jelentős különbség is mutatkozik a meditáció és a hipnózis kö-
zött, nevezetesen, a meditáció a személy saját erőfeszítése, hogy eltávolítsa magát a külső 
ingerbefolyásoktól, míg a hipnózisban társas érintkezés során az egyik személy a kont-
rollt átadja a másiknak, és annak szuggesztív hatására nem szándékos memória-, viselke-
dés- és fiziológiai változásokat él át.
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Meditáció

A meditációs eljárásoknak kétféle célja lehet: 

  relaxáció, ellazulás
  és/vagy képessé válni arra, hogy másképp szemléljük a világot és önmagunkat (azaz a 

módosult és/vagy csökkent tudatosság).

A legtöbb meditáció alapja a relaxációs válasz előidézése valamilyen mentális tevékeny-
séggel. A relaxációs válasz (Benson 1975) kiváltásának általános feltételei, amelyek majd-
nem minden meditációhoz szükségesek, a következők: 

  Viszonylag nyugodt környezet, ahol a zavaró ingerek mennyisége, intenzitása lénye-
gesen csökkenthető, legjobb esetben kizárható.

  Valamilyen mentális eszköz/módszer, amely állandó ingert szolgáltat, ami a meditá-
ciók egy körében – transzcendentális meditáció – a mantra, ez lehet akár egy szó vagy 
egy gondolat. Más meditációk – jelenlét tudatossági (mindfulness) meditációk, zen 
buddhista meditációk – esetében a figyelemnek a jelenre való fókuszálása jelenti ezt 
az ingert.

  Kényelmes testhelyzet, ami hosszabb ideig is fenntartható. Általában a fekvést érde-
mes kerülni, mert az könnyen elalváshoz is vezethet.

  Egyfajta passzív attitűd, amelynek során a relaxáló vagy meditáló hagyja, hogy a dol-
gok megtörténjenek, például, hogy elkalandozzon a gondolata, majd visszatérjen a fi-
gyelem fókuszához, és/vagy a meditáló felfüggeszti az aggodalmát arra vonatkozóan, 
hogy mindent jól csinál-e.

A relaxációs válaszban megfogalmazódik az az optimizmus, hogy van bennünk olyan belső 
képesség, erő vagy potenciál, ami ellensúlyozhatja a stressz negatív következményeit. A re-
laxációs válasz korai megfogalmazása és leírása megnyitotta az utat más meditációs mód-
szerek átvételéhez. Bár a keleti meditációk sokszor vallási tanításokkal is összekapcsolód-
nak, a nyugati pszichológia ezeket a meditációs módszereket a vallási kontextusból kivéve 
vizsgálja, illetve alkalmazza az MTÁ elérésére vagy éppen a pszichológiai problémák keze-
lésében. Napjainkra nagyon színes lett a relaxációs módszerek (Bagdy–Koronkai 1988) és 
a meditációs eljárások kínálata. Éppen ezért szükséges ezek tudományos vizsgálatához 
megállapítani a közös elemeket. Cardoso és munkatársai (2004) a meditációk csoportosí-
tása során a meditációs gyakorlat általános jellemzőit a következőkben azonosították:

  A meditáció valamilyen specifikus és világosan definiált módszert használ. 
  A folyamat során van valamilyen szintű izomrelaxáció is megjelenik. 
  A  mentális relaxációt is magában foglalja, azaz azt a folyamatot, amelynek során a 

meditáló felfüggeszti a racionális, logikai elemzést, nem tesz arra kísérletet, hogy ele-
mezze a folyamatot vagy megítélje azt, hogy mennyire jár sikerrel. 
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  A meditáció önindukált állapot, szemben más MTÁ-okkal (pl. lásd később hipnózis).
  A meditáció során a figyelem önirányítása is történik: így beszélhetünk koncentra-

tív meditációról, amikor a figyelmet egy egyszerű figyelmi fókusztárgyra irányítjuk. 
Ilyen technika például a transzcendentális meditáció, ahol egy adott szótagot vagy 
hangot (a személyes, titkos mantrát) ismételgetik. Illetve beszélhetünk szemlélődő 
meditációról, ami tárgyak vagy események széles körű spontán tudatosítására irányul, 
mint a napjainkban népszerűvé vált jelentudatosság (mindfulness) meditáció vagy a 
zen buddhista meditáció.

A meditációs állapot jellemzői megegyeznek a MTÁ-okban jelentkező, korábban bemu-
tatott általános megnyilvánulásokkal. Itt egyetlen eltérő mozzanatot emelünk ki: az évek 
óta gyakorló meditálók beszámolóiban gyakori valamiféle észlelésélmények nélküli „bol-
dog” élmény, azaz szokatlanul jó közérzet és tudatállapot. A meditációs technikákat a te-
rápiás gyakorlatban is használják, szorongásoldó, alvás- és közérzetjavító következmé-
nyeik közismertek. Hatásmechanizmusuk alapját az önszabályozás aspecifikus javulása 
adja, ami a viselkedés minden szintjére kihat (vö. alább homeosztázis).

Hipnózis

A hipnózis (hüpnosz, gör.: alvás, de a hipnotizált nem alszik a szó tényleges értelmében) 
egyik legelfogadottabb meghatározása Kihlstrom (1985) szerint: a hipnózis olyan társas 
interakció, amelyben az egyik résztvevő (hipnotizált) egy másik személy (hipnotizőr) 
szuggesztióira megváltozott érzékeléssel, emlékezettel és akarati cselekvéssel reagál. Hip-
nózisban tehát az egyik interakcióban lévő fél (hipnotizőr) a másik fél (hipnotizált) visel-
kedésén a verbális kontroll egy speciális formáját gyakorolja. A hipnózissal kapcsolatban 
a mai napig számos téves nézet, hiedelem van az emberek fejében. A jelenség azonban 
komolyabb annál, mint ahogyan például a cirkuszi mutatványokból gondolnánk – akár 
az emberi érintkezés egy modelljeként is kezelhető (Bányai 2008). Számos hétköznapi 
jelenség során mutatkozó, természetes tudatállapot-módosulást laboratóriumi hipnózis-
ban, kontrollált körülmények között vizsgálni lehet. Ha például a szenvedélyes szerelem 
jelenségére gondolunk: gondolataink, figyelmünk – a hipnotikus állapothoz hasonlóan – 
ugyanúgy egyetlen személyre szűkülnek be, csak a bevonódás alanya ilyenkor nem egy 
hipnotizőr, hanem a szerelmünk. A hipnózisnak ezenkívül közvetlen alkalmazási jogo-
sultsága van a pszichoterápiákban és az orvosi kezelésekben, például hatékonyan műkö-
dik bizonyos viselkedésekről (pl. evési kényszer, dohányzás) való leszoktatásban, illetve 
jó néhány lelki eredetű testi probléma (pszichogén fejfájás, asztma stb.) kezelésében. Né-
hány országban a hipnózist alkalmazzák a tanúvallomásokban is, azonban ez egyáltalán 
nem általánosan elfogadott, mivel nem bizonyított meggyőzően, hogy hipnózisban bár-
milyen szempontból jobban emlékezünk (Varga – Dúll – Gősiné Greguss 1992), sőt né-
mileg megnőhet a sugalmazó kérdésekre adott helytelen válasz valószínűsége is. Pszicho-
lógiailag azonban fontos, hogy a hipnózis segítségével – ellenőrzött körülmények kö-
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zött – jobban megérthetjük a tudat természetét. A hipnózisról az érdeklődők alaposan 
tájékozódhatnak Mészáros (1984), valamint Bányai és Benczúr (2008) könyveiben. 

A hipnózis állapotának kiváltói lehetnek (a tényezők természetesen össze is kapcso-
lódhatnak):

  Az exteroceptív ingerek és/vagy a motoros aktivitás és/vagy az érzelmek drasztikus 
megvonásának hatására az idegrendszeri háttéraktivitás (arousal – lásd alább) csök-
ken. Természetes helyzetben ugyanezt idézzük elő például elalváskor: leoltjuk a vil-
lanyt, csendet teremtünk, igyekszünk lazítani stb. 

  Az ingerlés extrém fokozása, ami arousalnövekedéshez vezet (Bányai 1998). Az in-
tenzív mozgásos és szenzoros túlingerlés MTÁ-okhoz vezethet olyan helyzetekben 
is, amelyek nem kapcsolódnak össze közvetlenül a hipnózissal (pl. hangos, monoton 
ritmusú zene, eksztatikus táncok, felfokozott sporttevékenység stb.).

  A figyelem szelektivitásának megváltozása, azonban arousalváltozás nélkül. Termé-
szetes helyzetben ilyen lehet a figyelem extrém beszűkülése munka- vagy tanulási 
helyzetekben (vö. Csíkszentmihályi 1997).

  A figyelem irányulásának megváltozása: a megszokott külső ingerlésről a belső inge-
rekre (pl. a szívdobogásra vagy az izomtónusra) terelődik a figyelem, például vizsga 
előtt a vizsgázó „szíve majd kiugrik”.

  A tudattartalmak társadalmi minősítésének megváltoztatása: a kapcsolat a külvilággal 
megváltozik vagy megszűnik, és ilyen körülmények között például az eddig negatív-
nak ítélt vélekedések („A terrorcselekmények elítélendőek”) pozitívvá színeződnek 
(„A terror szükséges és hasznos”), vagy éppen fordítva. Így működnek az agymosási 
technikák, az átnevelőtáborokban alkalmazott módszerek. Többnyire kevésbé drasz-
tikusan és lassabban ugyan, de lényegét tekintve ugyanezt a folyamatot élheti át egy, a 
megszokottól eltérő kultúrában élni kívánó/kényszerülő ember – ez a kulturális sokk 
jelensége. A kulturális hatások változatosságának tényét (vö. Rueda–Moll 1999) egy-
re inkább érdemes lesz figyelembe venni az iskolákban is, hiszen az Európai Unió tag-
jaként Magyarországon is számos más kultúrából érkezett fiatal ül az iskolapadokban 
(vö. Mihály 2008; Nguyen Luu et al. 2009).

A hipnózisra nem mindenki és nem minden helyzetben fogékony. A tapasztalatok szerint 
az embereket nem lehet rávenni kriminális, szadista stb. cselekedetekre, pontosabban 
nem lehet őket hipnózissal olyan viselkedésekre indítani, amit éberen nem tennének meg 
(Mészáros 1984). Összességében: nem lehet az embereket akaratuk ellenére hipnotizál-
ni. A hipnotikus fogékonyság tartós személyiségjellemző, az évek során vagy helyzeten-
ként alig változik, bár vannak állapotok (pl. várandósság), amelyek fokozzák. Ugyanak-
kor a személyiségvonásokkal kapcsolatot kereső vizsgálatok kevés eredményt találtak, a 
hipnotizálhatóság tulajdonképpen egyetlen személyiségtípussal sem mutatott erős kor-
relációt (Hilgard 1979). A kutatások szerint viszont a hipnózisra fogékony emberek jel-
lemzői közé tartozik például az élénk képzeleti tevékenység és a könnyen és jól fókuszál-
ható figyelem. Erre alapoznak a hipnózis szociálpszichológiai magyarázatai (Spanos 
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1991), amelyek szerint a hipnózis nem MTÁ, hanem egy a normál tudatállapotok közül, 
ami úgy keletkezik, hogy az adott társas helyzetben (hipnózis) az egyik személy (hipno-
tizált) akaratlagosan bevonódik az interakcióba a másik személlyel (hipnotizőr), azaz 
szándékos szerepelfogadásról van szó. A helyzet nagyon hasonló ahhoz, ahogyan a néző 
vagy az olvasó egy mozifilmbe, egy színielőadásba, egy könyvbe vagy egy jó beszélgetés-
be empatikusan bevonódik – ezt azért tesszük, hogy átéljük a történést. Eszerint a hipnó-
zis ugyanúgy jön létre, marad fenn és szűnik meg, mint bármely más emberi interakció. 
A mindennapi életben hasonlóan zajlanak például az iskolai helyzetben kialakuló szerep-
elfogadások tanár és diák között is. Ebből a szempontból értelmezhető az életünkben 
hosszú távon meghatározó szerepet játszó, jelentős tanáregyéniségek hatása is, akiknek 
„szuggesztív szavaira, gesztusaikra évtizedek távolából is emlékszünk, kritikus helyzetek-
ben felidéződik egy-egy odavágó mondásuk, jellegzetes megnyilvánulásuk, hatásuk befo-
lyásolja döntéseinket, cselekvésünket” (Bányai – Varga – Gősiné Greguss 2001, 313.). 
Ezek a tanárok úgy hatnak ránk, hogy nemcsak tudást sajátítunk el tőlük, hanem szemé-
lyiségünket is döntő módon alakítják. Mérei szerint a vezető egyéniségek – és így a jó 
tanárok – „közös tulajdonsága a hatáskeltésnek az a sajátos módja, amelynek hordozója a 
másikban felkelti, illetve fokozza a viszonyulási feszültséget, és indulati állásfoglalásra 
késztet, hasonulást, azonosulást sugall. Arról a hatásról van szó, amely egyes személyek fel-
lépésében azt indukálja, hogy »kövessetek«, másokban inkább úgy jelenik meg, hogy »le-
gyetek olyanok, mint én«, és a személyeknek egy harmadik típusában mintha azt sugallná, 
hogy »szeressetek, csodáljatok«. Ezt a hatáskeltő tulajdonságot nevezzük mi szociális pe-
netranciának, társas hatékonyságnak.” (Mérei 1988, 94., idézi Bányai et al. 2001, 329.)

A  hipnózis alternatív magyarázatát kínálják az ún. disszociációs elméletek (lásd pl. 
Kihlstrom 1984; Hilgard 1991)

 n KELL-E TUDATTALAN FOLYAMATOKAT FELTÉTELEZNÜNK  
A TUDAT MEGÉRTÉSÉHEZ?

Erről a kérdésről is megoszlik a pszichológusok véleménye. A kognitív pszichológiai ku-
tatások hagyományosan egyetlen tudatállapotot – a normál ébrenlétet – tartottak fontos-
nak, ezt azonosították a normál tudattal. Újabb vizsgálatok azonban rámutatnak arra, 
hogy „a tudattalan agyi folyamatok megismerő (kognitív) erejét ez idáig alábecsültük” 
(Weiss 1990, 70.): a tudattalan működések fontosak lehetnek az intellektuális feladatok 
(tervezés, végrehajtás ellenőrzése stb.) megoldásában is; a viselkedést számos, nem tuda-
tosuló észlelet, gondolat, emlék – a kognitív tudattalan (Kihlstrom 1984) – is irányítja. 
Az is tény, hogy az ingerek információfeldolgozásának első fázisa figyelem előtti vagy 
nem tudatos folyamatok során zajlik le (Shevrin–Dickman 1987; vö. Csépe 2007). Ilyen-
kor az egyén észleli, hogy valami „bejutott a tudatába”, de lényegében semmi sem tudato-
sul arról, hogy mi és hogyan történt (Erdélyi 1983), viszont az észre nem vett hatások 
mérhetően befolyásolhatják a későbbi kognitív folyamatokat. Ma már csaknem teljes az 
egyetértés abban a tekintetben, hogy a tudattalan fogalmának használata a tudat egészé-
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nek megértéséhez erősen indokolt (a probléma részletes kifejtése fejezetünk terjedelmi 
korlátait meghaladja, részletesen lásd pl. Benczúr 2013). Ez a szemlélet annál is inkább 
szükségszerű, mert segíthet a patológiás tudatműködés megértésében (vö. Atkinson–
Hilgard 2005), ami ugyancsak lényeges kérdés az emberi tudat egészéről szóló ismerete-
ink általánosíthatósága szempontjából is.

 n DINAMIKUS TÉNYEZŐK A VISELKEDÉSSZABÁLYOZÁSBAN: 
ÉRZELMEK, MOTIVÁCIÓ ÉS AKTIVÁCIÓ

Az állati és az emberi viselkedés nem véletlenszerű, hanem bizonyos törvényszerűségek 
állnak mögötte: viszonylag szabályos ciklusonként a szervezet táplálkozik, alszik vagy ép-
pen aktív akkor is, ha ezeknek a viselkedéseknek a hátterében aktuálisan nem áll külső 
kiváltó inger. Logikus a következtetés, hogy a viselkedés okait ilyen esetekben a szerveze-
ten belüli, dinamikus tényezőkben – az érzelmekben, a motivációs tényezőkben és az ak-
tivációban – kell keresni.

A motivációs állapotok élettani alapú magyarázatai három csoportba oszthatók: 

  homeosztatikus-regulációs elképzelések, 
  opponens folyamatok elmélete,
  arousalteória.

9.3. TÁBLÁZAT  A viselkedésszabályozás elméletei (Sternberg 1995a, 527. nyomán)

Elmélet A magyarázat lényege
Homeosztatikus-regulációs elmélet A test (az agy) egyensúlyi állapotot próbál fenntartani: amikor 

hiányállapotot észlel (pl. kevés az inger = unalom), igyekszik 
azt megszüntetni viselkedéses és egyéb úton (pl. szórakozás 
keresése); amikor a hiányállapot megszűnik, a viselkedés leáll.

Opponens folyamatok elmélete  
(Solomon 1980) 

Érzelmi semlegességre törekszünk: amikor érzelmek alakulnak 
ki, ellensúlyozó motívumok lépnek fel az emocionális alapszint 
visszaállítására.

Arousalelmélet  
(Yerkes–Dodson-törvény)

Közepes arousalszint esetén érezzük magunkat ellazultnak és 
megfelelően motiváltnak, és ekkor teljesítünk optimálisan. 
Csökkent arousal esetén unalom, magas arousal esetén szoron-
gás vagy feszültség lép fel.

Homeosztatikus-regulációs elméletek

A homeosztázis fogalmát Walter B. Cannon vezette be a 19. század húszas éveiben, köz-
vetlenül a hőszabályozás és az egyéb biológiai regulációs folyamatok leírása céljából. 
A homeosztázis azt jelenti, hogy bizonyos alapvető testi változók – a változó külvilág el-
lenére – viszonylag rögzített értéken maradnak a működések során. A belső környezet 
egyensúlya a test életműködéseinek feltétele. Az alapvető vagy elsődleges motívumok 
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homeosztatikusak (részletesen lásd Lénárd 2013): működésük egy célérték vagy stabili-
zációs pont (set-point) fenntartására irányul. A  homeosztatikus szabályozás lényege, 
hogy a szervezet regisztrálja a tényleges belső állapotot tükröző érzékleti jelet, ezt össze-
veti a célértékkel, és megfelelő választ vezérel ki annak érdekében, hogy az állapotjelzőt a 
stabilizációs ponthoz közelítse (Kalat 2001). 

A homeosztatikus szabályozásnak több fajtája van:

  Mechanikai homeosztázis, amit a pszichológiai kézikönyvek gyakran egy belső térben 
elhelyezett fűtő- és hűtőrendszert működtető termosztát példájával szemléltetnek. 
Ha a hőmérséklet a beállított érték alá esik, a termosztát aktiválja a fűtőrendszert egé-
szen addig, amíg a hőmérséklet el nem éri a kívánatos szintet. Ha viszont a hőmérsék-
let túl magas, a termosztát aktiválja a légkondicionálót, ami a célértékre hűti a teret. 

  Élettani homeosztázis: a táplálkozás- és a folyadékszabályozás, valamint a testhőmér-
séklet regulációja tartozik ide. Ezek a mechanizmusok szintén a termosztátelven mű-
ködnek: a hőmérséklet szabályozása során például a hipotalamikus receptorok érzé-
kelik a test (pl. a vér) hőmérsékletét, és az észlelt állapottól függően a hipotalamusz 
kivezérli a kiigazító viselkedéses választ (pl. lehűlés esetén beindul az automatikus 
izomremegés, a didergés). Negatív visszacsatolási hurkok működnek: fiziológiai 
mechanizmusok útján a test ellenőrzi forrásait, és egy optimális állapothoz igazítja 
azokat. Ez azonban nem minden vagy semmi elven működik. Sokkal inkább foko-
zati jellegű: az evési viselkedés a jóllakás közeledtével csökken, majd a telítődés előtt 
fokozatosan leáll. Tudnunk kell azonban, hogy a homeosztatikus stabilizációs pon-
tok nem teljesen rögzítettek. Az emlősök esetében az éhség, a szomjúság és a test-
hőmérséklet szabályozása ún. közel-homeosztatikus mechanizmusok, mivel nem 
tisztán a termosztátelv alapján működnek, hanem jelentős szerepet játszanak bennük 
azok az előrevetítő, anticipációs folyamatok is, amelyek a tapasztalatok alapján a jelen 
szükségletei mellett mintegy előre beszámítják a jövőbeli szükségleteket is (Appley 
1991), például hűvösben elkezdhet az ember izzadni még azelőtt, hogy mozogni kez-
dett volna (hideg verejték).

  Pszichológiai homeosztázis: érdekes, ún. ingermegvonásos kísérleteket végeztek ön-
ként jelentkezőkkel: minden érzékszervüket elzárták a lehetséges ingerektől: szemü-
ket bekötötték, fülüket bedugták, testüket befáslizták, és az egész ember egy csőben 
fekve, folyadékban lebegett egy nagy tartályban – így még a gravitációból eredő test-
érzékleteket is sikerült kiiktatni (Suedfeld et al. 1983). Az elvárásokkal szemben az 
ingermentes helyzet egyáltalán nem volt pihentető, és különösen nem volt kellemes. 
A vizsgálati személyek (és később a szituációt kipróbáló kutatók is) néhány óra után 
menekülni igyekeztek a helyzetből. Ha erre nem volt lehetőség, vagy az erős motivá-
ció (pl. komoly fizetség) ott tartotta a személyt, egy idő után az ingermentes hely-
zet oda vezetett, hogy hallucinációk léptek fel: az idegrendszer saját homeosztatikus 
egyensúlya fenntartása céljából mintegy „öningerlésbe” kezdett. Ez az öningerlés nem 
kísérleti helyzetben, rendkívül ingerszegény feltételek esetén spontán is előáll: a kon-
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centrációs táborok lakói, a hajótörést szenvedettek vagy az extrém módon elszigetelt 
munkahelyeken (pl. sarkkutató laboratóriumokban) dolgozók gyakran beszámolnak 
ilyesmiről (Gärling et al. 1998; Suedfeld 1998). Feltételezhetjük tehát, hogy az agy és 
az idegrendszer a felhasznált ingermennyiség tekintetében szintén homeosztatikusan 
működik: van egy optimális ingereltségi állapot vagy intervallum, amelynek állandó 
fenntartására önálló mechanizmusok állnak rendelkezésre.

Az emberi homeosztatikus szabályozásban az élettani és a pszichológiai szintek szorosan 
összefüggenek. A pszichológiai és a fiziológiai mechanizmusok összefonódását ebben a 
fejezetben más problémák, például a tudat kapcsán is láttuk.

Opponens folyamatok elmélete

Solomon (1980) az elméletet eredetileg kémiai anyagok agyi receptorokra gyakorolt hatá-
sára alapozva dolgozta ki a viselkedéses addikciók (túlzott kávéivás, dohányzás stb.) magya-
rázatára, de ugyanúgy érvényesnek találta például a romantikus vonzalomra is. A teória sze-
rint az érzelmi állapotok alapvető formája semleges: ilyen állapotban nem áll fenn viselke-
dési késztetés, és a bennünket körülvevő ingerek irrelevánsak a viselkedés és az érzelmek 
szempontjából. Aztán valami történik, például iszunk egy kávét vagy meglátunk egy vonzó 
személyt, és ettől jól érezzük magunkat – azaz kibillenünk az alapvetően semleges érzelmi 
állapotból. Mivel az átélt jó érzést az ingerre vezetjük vissza, fellép egy tanult késztetés az 
inger keresésére. Az emlősagy (és így az emberi agy is) azonban alapvetően a semleges ér-
zelmi állapotra huzalozott, így előbb-utóbb fellép egy, az eredeteivel ellentétes – oppo-
nens – törekvés a semleges állapot helyreállítására. Ez azt jelenti, hogy ami kezdetben kelle-
mes volt, később kevésbé lesz az. Kialakul egy stabil állapot, amelyben nem hat a késztetés: 
visszatérés következik a semleges alapszintre. Ha azonban egy ingerrel túl sokszor találko-
zunk, habituáció, azaz megszokás alakul ki, vagyis kevésbé billen ki az inger hatására a sem-
leges érzelmi egyensúly. Egyúttal az opponens folyamatok is lassabban csengenek le: már 
elmúlt az inger enyhén kellemes hatása, de még zajlanak az ellentétes mechanizmusok, így 
kellemetlen érzelmi állapotok lépnek fel. Megoldást az egyre intenzívebb ingerek keresése 
jelent, amivel látszólag elkerülhetők a visszacsapási reakciók. Az elmélet sokféle ingerre al-
kalmazható, a droghasználattól kezdve a személyközi vonzalom ingerhelyzetein át a torna-
gyakorlatok egyre fokozottabb végzéséig. Mindez természetesen értelmezhető a megemel-
kedett aktivációs szint segítségével is – erre később visszatérünk.

Arousalelmélet

Állatkísérletekből és sajnálatos emberi balesetekből származó adatok igazolják, hogy 
ha megszakad az agy középső területei (középagy) és az alacsonyabb rendű agyi struk-
túrák (köztük a nyúltvelő és gerincvelő) kapcsolata, akkor az agysérült állat vagy em-
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ber folytonosan alszik. 1949-ben Moruzzi és Magoun úgy értelmezte ezt a jelenséget, 
hogy a külvilágból ezeken a képleteken (felszálló pályákon) át közvetítődnek a szenzo-
ros ingerek az agykéreg felé, amelyek részben a megfelelő specifikus agyterületekbe 
jutnak, másrészt ugyanitt, de nem specifikus pályákon alakul ki – a szintén az érzék-
szervi információkból származó – az egész agykérget ébren tartó arousal, vagyis az ál-
talános izgalmi-éberségi szint. Az arousal anatómiai alapja az ún. formatio reticularis 
(FR), vagyis agytörzsi retikuláris (hálózatos) rendszer, ami részben az alsó agytörzstől 
a talamuszig terjed, valamint az agytörzs nagy részét is behálózza. A retikuláris (rete, 
lat.: hálózat) szó arra utal, hogy a rendszerben szétterjedő, látszólag laza összekötteté-
sek vannak a neuronok között. 

A formatio reticularis anatómiai-élettani leírása óta az arousalt sokan általános mo-
tivációs állapotként értelmezik, vagyis feltételezik, hogy az arousal és a drive között 
olyannyira szoros összefüggés van (pl. Olds 1972), hogy akár szinonimaként is értel-
mezhetők (Hebb 1955, idézi Urbán 2001). Erre alapoz például a központi motiváci-
ós állapot elmélete (Bindra 1978), amely szerint a fiziológiai hajtóerők és a szervezet 
általános arousalszintje között összefüggés mutatkozik: a drive növekedése a háttér-
aktivitás fokozódásával jár együtt, a szükséglet kielégülése és így a drive csökkenése/
megszűnése pedig az általános arousalszint csökkenését vonja maga után. Ez az össze-
függés a későbbiekben, az arousalszint és a teljesítmény összefüggésekor lesz fontos 
számunkra.

Az agytörzsi hálózatos állománynak szerepe van az ébrenléti és arousalállapot szabá-
lyozásában, illetve ingerszűrőként befolyással van az aktuális tudatállapotra is, olyannyi-

9.4. TÁBLÁZAT  A viselkedés és az éberség-aktivitás kapcsolata (Lindsley 1952, idézi Czigler 1994, 122.)

Viselkedés EEG Éberségi szint Hatékonyság
Erősen emocionális 
állapotok (félelem, 
szorongás, düh)

Deszinkronizáció: 
alacsonytól közepes 
amplitúdó, gyors kevert 
frekvencia

Korlátozott: megosztott 
figyelem, diffúz, össze-
zavart állapot

Gyenge, a viselkedés 
kevéssé ellenőrzött, 
szervezetlen

Élénk éberség Részleges szinkronizá-
ció, főként gyors, kis 
amplitúdójú hullámok

Szelektív figyelem, de a 
figyelem válthat; kon-
centráció, beállítódások

Jó, szelektív, gyors 
reakciók, szervezett 
válaszok

Oldott, ellazult éberség Szinkronizált: optimális 
alfa-ritmus

A figyelem vándorol, 
nem akaratlagos; az 
asszociációk szabadok

Jó rutinakciók és kreatív 
gondolkodás

Álmosság Redukált alfa- és időn-
ként kis amplitúdójú 
lassú hullámok

Határhelyzet, részleges 
hatékonyság; álomszerű 
állapotok

Gyenge, összerendezet-
len, időben koordinálat-
lan válaszszervezés

Felületes alvás Orsók és lassú hullá-
mok, az alfa elvész

Jelentősen redukálódott 
tudatosság

Hiányzik

Mély alvás Nagy, igen lassú hullá-
mok, rövid szinkroni-
zált, illetve véletlensze-
rű, szabálytalan minta

A tudatosság teljesség-
gel elvész

Hiányzik
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ra, hogy sokak szerint az átlagos arousalállapot a normál éberség, ami a tudatnak feleltet-
hető meg. Ez az álláspont Moruzzi és Magoun eredeti szemléletét tükrözi, ők és követőik 
ugyanis egységes arousalrendszerről és így egységes általános izgalmi-éberségi szintről 
beszéltek, aminek a viselkedésre gyakorolt hatása is egyirányú: az érzékleti eredetű arou-
sal aktiválja a viselkedést (Marton 1983). Ebből az is következik, hogy az aktiváció mér-
téke egy kontinuumon elrendezhető, ahol a dimenzió egyik vége az erős gátoltság (az 
aktiváció hiánya), a másik vége pedig a maximális izgalom. Az aktiváció kontinuumelmé-
leteinek egyik klasszikus példája Lindsley (1952, idézi Czigler 1994) rendszere (9.4. táb-
lázat). Az elképzelés rendszerbe foglalja az egyes aktivitásszintekhez tartozó agyi elektro-
mos változásokat, figyelmi és viselkedéses jellemzőket. 

Az aktivációs szint változásai – illeszkedve a biológiai óra működésébe – sokféle kap-
csolatban állnak a viselkedéssel. Ezek közül az alvást tárgyaljuk most részletesebben.

 n ALVÁS ÉS AKTIVÁCIÓ – BIOLÓGIAI RITMUSOK

Az alvás is viselkedés, ami talán azért meglepő, mert közben nem nagyon reagálunk a kör-
nyezetre. A  környezetre irányuló tudatosság csökken, de nem szűnik meg (vö. Bódizs 
2007). Ugyanakkor az alvás mégsem tudattalan állapot. A tudatállapot alvás alatt teljesen 
eltér az ébertől, de azért tudatosak vagyunk – az alvást nem soroljuk a módosult tudatál-
lapotok közé. A tudatállapot-változások miatt általában nem túl sokra emlékszünk az éb-
redés után, így a tudattalan állapotot feltehetően visszamenőleg tulajdonítjuk az alvásnak 
(Carlson 2001).

Biológiai órák

Az aktiváció és a motiváció viszonyának korábbi tárgyalásából szervesen következik, 
hogy ha az állatok minden viselkedésváltozása csak külső ingerekre adott válasz lenne, az 
csaknem lehetetlenné tenné a túlélést, hiszen a szervezet nem tudna előre felkészülni az 
esetleges változásokra (Kalat 2001). Komoly veszélybe kerülne az a télre gyűjtögető állat 
vagy az a vándormadár, amelyik kivárná az első fagyot. Bizonyított, hogy a viselkedések 
mögött belső ritmusok vagy belső naptárak működnek. A biológiai óra az a belső mecha-
nizmus, ami a rendszeresen megjelenő viselkedések (pl. alvás vagy vándorlás) ellenőrzé-
séért felelős (Kalat 2001). Ilyen rendszeres ritmusok például az évszaki ciklusok (pl. a 
női nemi hormonok termelődésének szabályos változása), a szaporodási, étkezési vagy 
a jelen témánk szempontjából fontos ébrenlét-alvás ciklus, a napi ébrenléten belül az ak-
tivitás-pihenés ritmus és az alváson belüli ciklusok.

A napi ritmusok összefoglaló neve cirkadián ritmus. Az ember cirkadián ritmusának 
teljes hossza többnyire kb. 24-25 óra (közelebb van a 25 órához), ami megfelel a „nap” 
időtartamának. Ezt sok vizsgálatban igazolták. Egy kísérlet során például olyan mester-
séges környezetet teremtettek, ahol az ingerek 28 órás napoknak feleltek meg. Egyetlen 
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vizsgálati személy sem tudott maradéktalanul alkalmazkodni ehhez, még hosszabb idő 
alatt sem – az emberek produkálták a saját, átlagban 24,2 órás ritmusukat (Czeisler et al. 
1990). Következésképp kijelenthetjük, a humán cirkadián ritmus teljes időtartama vala-
mivel hosszabb, mint 24 óra.

A 24 órás alvás-ébrenlét ciklus kialakulásában valószínűleg szerepe van annak is, hogy 
a Föld forog a tengelye körül: ugyanis így a szervezeteknek alkalmazkodni kellett ahhoz, 
hogy hol világos van, hol sötét. Ebben az esetben szükség van arra, hogy aktív és passzív 
periódusok váltakozzanak szabályosan az állat/ember életében, és így szükség van az al-
vásra is. A napi ritmusok legtöbbjét ún. belső órák vezérlik, némelyik viszont passzív vá-
lasz a Föld forgásából eredő megvilágítási viszonyváltozásokra (sötét-világos ciklusok). 
A fénynek (és más jelzőingereknek is, pl. a hőmérsékletnek) ezekben a ciklusokban idő-
jelző (ún. Zeitgeber) funkciója van: ez hangolja össze a belső ritmusokat. Ha az ember 
nem alszik éjjel, akkor ahogy halad előre az éjszaka, egyre álmosabb lesz, de reggelre el-
múlik az álmosság – az időjelző környezeti kulcsingerek visszaállítják a nappali aktivációs 
szintet. A cirkadián ritmus fennáll ugyan fény hiányában is, a fény szerepe azonban kri-
tikus (Rusak–Zucker 1979) abból a szempontból, hogy fenntartja-megújítja a biológiai 
órát, tehát azt a belső mechanizmust, ami a ritmus mögött működik. Rutinos utazók vagy 
rendszertelen időbeosztásban dolgozók jól tudják, hogy ébren maradásukhoz este erős 
fények, hangok és intenzív mozgás szükséges, viszont el kell kerülniük ezeket, ha időben 
szeretnének elaludni. A hétvégi pihenés vagy szórakozás ezért nehezíti meg a hétfői hét-
kezdést: a fokozott és a hétköznapoktól eltérő ingerek a biológiai órát akár több órával is 
visszaállíthatják (Moore-Ede et al. 1983). A szervezet napszaki ritmusa miatt jellegzetes 
mintázatú ingadozás mutatkozik a teljesítményben: ha a napi tendenciát nézzük, a telje-
sítmény közepes nehézségű feladatokban a reggeli ébredéstől kezdve folyamatosan javul. 
Finomabb elemzésben kiderül, hogy a teljesítmény szempontjából a délelőtt a leghaté-
konyabb időszak, a legrosszabb a teljesítmény ebéd után, és a délutáni aktivitásperiódus 
a délelőttihez a hasonló, de sokkal rövidebb ideig tart. A teljesítőképesség napszaki vál-
tozása – legalábbis a preferenciák szintjén – azonban nagy egyéni változatosságot mu-
tat: a felnőttek mintegy fele kifejezetten produktívabbnak ítéli önmagát a nap valamelyik 
szélső időszakában, azaz kora reggel vagy késő este (pacsirta vagy bagoly típus – lásd pl. 
Bódizs 2007), a többiek teljesítménye kevésbé ingadozik a nap folyamán (Czigler 1994). 

Az alváshoz készülődés során egyre csökken a környezeti és a belső, testi ingerek 
mennyisége és intenzitása, ugyanis – ahogyan azt az arousal kontinuumelméletéből már 
tudjuk – az elalváshoz csökkent aktivitásszint szükséges. Fontos első lépés ebben az agy-
hőmérséklet és a testi maghőmérséklet csökkenése. Érdekes, hogy az álmosság jelzője le-
het a véráramlás fokozódása a perifériára, azaz a végtagokba (Kräuchi et al. 1999). Ekkor 
a kéz és a láb melegszik, és mivel általában a környezet hidegebb, a test belseje ezáltal el-
kezd lehűlni. A vízszintes testhelyzet felvétele, azaz a lefekvés már önmagában ilyen hatá-
sú. A keringési zavarokkal küszködő emberek ezért is alszanak el nehezebben. A második 
lépés az ingerlés csökkentése (Velluti 1997): csendes helyre húzódunk vissza, lehunyjuk 
a szemünket. Enyhe, monoton vesztibuláris ingerlés, például gyengéd ringatás sokszor 
segít – főleg a csecsemőknek – az elalvásban. Harmadik lépés: az arousalrendszer műkö-
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dése csökken. Az elalvás sikere tulajdonképpen azon múlik, hogy mennyire hatékony az 
arousalcsökkenés mechanizmusa, de legalább ennyire fontosak az alvás fenntartásában 
elengedhetetlen agyi gátló mechanizmusok is.

Az alvás szakaszai 

Az alvás – az éberséghez hasonlóan – sem élettanilag, sem pszichológiailag nem egységes 
állapot (részletesen lásd pl. Bódizs 2007): jól elkülöníthető jellemzőkkel leírható szaka-
szai vannak (vö. arousal kontinuumelmélete). Ezeket alváslaboratóriumokban vizsgálják 
úgy, hogy követik a vizsgálati személy alvás közbeni agyi tevékenységét (EEG-vel), re-
gisztrálják a szem- és izommozgásokat, mérik az autonóm változásokat (szívritmus, lég-
zés, bőrellenállás). Sokféle elektrofiziológiai mérést végeznek egyszerre, ezért a mutatók 
poligráfiás regisztrálásáról beszélünk (9.1. ábra).

Egy egészséges ember EEG-je éber állapotban kétféle agyi tevékenységet mutat: alfa- 
és béta-aktivitást. Az alfa-aktivitást közepes frekvenciájú (8–12 Hz) szabályos hullámok 
jellemzik. Ilyenkor a személy többnyire csukott szemmel, csendesen pihen, érzelmileg 
semleges állapotban van, és nem végez megterhelő mentális tevékenységet, például prob-
lémamegoldást. A béta-tevékenység rendszertelen, inkább alacsony amplitúdójú, 13–30 
Hz-es hullámokat jelent, amelyek akkor jelennek meg, ha a személy éber, és környezeti 
eseményekre figyel, és/vagy aktívan gondolkodik. 

A szendergés állapota – az alvás 1. szakasza – átmenetet jelent az alvás és az éberség 
között: a szemhéjak időnként lassan lecsukódnak, majd kinyílnak, a szemgolyók lassú, 
függőleges irányú, „úszó” mozdulatai figyelhetők meg. Az EEG-ben théta-aktivitás re-
gisztrálható. Ezalatt az alvó jelentésteli akusztikus ingerekre (pl. saját név) könnyen éb-
red. Ebből a fázisból ébredve a személy éber, és figyelme aktív. Ébredés után a személyek 

9.1. ÁBRA  Elektro- 
fiziológiai tevékenység 

éber állapotban és az 
alvás különböző 

szakaszaiban

-
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álmokról számolnak be, amelyek narratív természetűek: történetszerűen előrehaladó 
események vannak bennük. 

Az alvás 2. szakaszában a személy csak felszínesen szunyókál, és felébredve gyak-
ran arról számol be, hogy nem aludt. Ez a jelenség ügyeletes orvosok és nővérek szerint 
gyakran megfigyelhető altató hatására szendergő betegeknél (Carlson 2001). A pszichés 
élmény érthető az agy elektrofiziológiai tevékenysége alapján: ilyenkor jellegzetes, rend-
szertelen az EEG-tevékenység: théta-aktivitások, K-komplexek és alvási orsók regiszt-
rálhatók, ami azt jelenti, hogy időnként élénk, spontán agytevékenységre utaló hullám-
csoportosulások jelennek meg, amelyeknek a feltételezések (pl. Bowersox et al. 1985) 
szerint az a szerepük, hogy – mintegy elzárva az agyat az alvás alatt a külvilágból származó 
ingerléstől – csökkentsék az agy fogékonyságát a szenzoros ingerekre, és így lehetővé te-
gyék az alvás elmélyülését (ugyanakkor az éberség illúziója ezekhez köthető). 

Az alvás 3. szakaszából ébredve a vizsgálati személyek nem számolnak be álomról, de 
gondosabb kikérdezéskor általában kiderül, hogy valamiféle gondolatot, képzetet vagy 
érzelmi tartalmat átéltek ekkor (lásd később). A 3. szakasz megjelenését a nagy amplitú-
dójú delta-aktivitás jelzi, ami a 4. szakaszt már teljesen uralja. A kutatók szerint pusztán 
az EEG-regisztrátum alapján a 3. és a 4. alvásszakaszt – együtt lassú hullámú alvásnak 
nevezzük ezeket – nem könnyű tisztán elkülöníteni.

4. szakasz: bizonyos kritériumok szerint ez az alvás legmélyebb szakasza, a személy 
nehezen ébreszthető (pl. hangos zajokkal), és meglehetősen álmosnak és zavartnak tű-
nik. Bár történetszerű álmok ezekben a szakaszokban általában nem jelennek meg (lásd 
alább), a legszörnyűbb rémálmok – fojtogató vagy félelmetes helyzetek, élmények formá-
jában – tipikusan ebben a szakaszban jelentkeznek.

Az alvás 1–4. szakaszának összideje kb. 90 perc. Ekkortájt számos fiziológiai változás 
történik, amelyek egy új alvásszakasz, a REM-alvás közeledtét jelzik.

A REM-szakasz 

Az elalvást követő mintegy másfél óra végén lezajló markáns élettani változások közül a 
megfigyelő szabad szemmel is észreveheti, hogy az alvó szeme gyorsan mozog a csukott 
szemhéj alatt. A fázis erről a gyors szemmozgásról kapta a nevét: ez az alvás REM-szaka-
sza (rapid eye movements, gyors szemmozgások – Aserinsky–Kleitman 1953, idézi Carl-
son 2001). Az EEG-tevékenység szabálytalanná válik, és az éberségre vagy az 1. szakaszra 
jellemző béta-tevékenység jelenik meg. Az agy nagyon aktív: az agyi vérátáramlás és oxi-
génfogyasztás fokozódik. Az izomtónus viszont erősen csökken, a személy izmai szinte 
bénultak a REM alatt (kivéve persze a légző- és szemmozgató izmokat). Az alvó ebben az 
alvásszakaszban ébreszthető a legnehezebben, de ha mégis felébred, gyakorlatilag mindig 
intenzív álomtevékenységről tud beszámolni. A férfiaknál legalább részleges péniszerek-
ció, a nőknél vaginális izgalom mutatkozik. Talán emiatt terjedt el, hogy olyan gyakran 
álmodunk szexuális tartalmú álmokat. Kimutatták azonban (pl. Singer–Weiner 1996), 
hogy önmagában a nemi szervek izgalmi állapota nem jár együtt kötelezően szexuális 
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álommal. Ugyanakkor persze az emberek gyakran álmodnak nyílt szexuális álmokat a 
REM alatt, és mivel ezek az álomtartalmak olyan élénkek is lehetnek, hogy ejakuláció 
(ún. nokturnális emisszió) vagy női orgazmus is bekövetkezhet – ezeket „nedves álmok-
nak” (wet dreams) is nevezik (Carlson 2001).

A REM teljesen eltér az alvás többi szakaszától, vagyis a nREM-szakasztól (non-REM). 
Mivel sajátosan keverednek benne az ébrenlétre és a mély alvásra jellemző momentu-
mok, ezt az alvási periódust paradox alvásnak is nevezik.

A teljes éjszakai alvás során a nREM és a REM-szakaszok váltakoznak (lásd 9.5 táblá-
zat), kb. 90 perces ciklusokban. 

Általában a nREM megelőzi a REM-et, és minden REM után jelentkezik egy refrak-
ter periódus, amely során nem jelenhet meg a REM. Mindez egy agyi (valószínűleg a 
nyúltvelőben lévő) biológiai óra működésére utal (Kleitman 1961, idézi Carlson et al. 
2000), ami az ébrenlét alatt is kontrollálja az aktivitást: rendszeres és szabályos, kb. 90 
percenkénti aktivációs-éberségi változásokat okoz a nappali működés során, éjszaka pe-
dig a REM és a nREM váltakozását ellenőrzi. Kleitman (1982) ennek az ún. alapvető 
pihenés-aktivitás ciklusnak a létét számos megfigyeléssel igazolta: igény szerint etetett 

9.1. KÉP  Az újszülöttek 
ebben a jellegzetes 

pózban alusszák végig 
(temperamentumtól 

függően) akár a nap 70 
százalékát, ennek jelentős 

részét REM-szakaszban

9.5. TÁBLÁZAT  A REM- és a lassú hullámú alvás különbségei (Carlson 2001, 274.)

REM nREM
EEG-deszinkronitás  
(gyors, rendszertelen hullámok) 

EEG-szinkronitás (lassú hullámok)

Erősen csökkent izomtónus Átlagos izomtónus
Gyors szemmozgások Lassú szemmozgások vagy a szemmozgás hiánya
Péniszerekció vagy vaginális szekréció A genitális aktivitás hiánya
Álmok Esetleg érzelmi tartalmak, képzetek
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csecsemők rendszeres (90 percenkénti) evési-etetési mintázatot alakítottak ki, felnőt-
teknél pedig az evés, ivás, dohányzás, szívritmus, oxigénfogyasztás, gyomortevékenység, 
vizeletürítés, különböző figyelmet igénylő feladatteljesítmények esetén mutatták ki a cik-
lus meglétét. Ebből a szempontból tehát optimálisnak tűnik például az egyetemi oktatási 
órák 90 perces időtartama. 

Visszatérve az alváshoz, a lassú hullámú fázisok többsége inkább az éjjel első felére 
esik, a második felében egyre több és hosszabb idejű REM-szakasz jelentkezik, átlagosan 
mintegy 20-30 percesek. Így tehát, ha nyolcórás alvási összidővel számolunk, akkor egy 
éjszaka 4-5 REM-fázis zajlik le.

Mentális aktivitás alvás alatt

Az alvásnak túlélési jelentősége van, mivel azonban a testmozgástól függetlennek tűnik 
(vannak olyan fajok, amelyek úsznak vagy egyéb mozgást produkálnak alvás közben), így 
a legfontosabb szerepe valószínűleg nem a tág értelemben vett testi pihenés. Viszont az 
agyműködés normalizálásához elengedhetetlennek tűnik. Ezt igazolják az alvásmegvo-
nási kísérletek, amikor a személyeket egyszerűen nem hagyják aludni. Az alvásdeprivá-
ció általában nem hat az emberek fizikai mozgásképességére, és arra sem találtak bizo-
nyítékot, hogy az alvásmegvonás fiziológiai stresszválaszt váltana ki. A kognitív műkö-
dést viszont befolyásolja: a vizsgálati személyeknek nehézségeik vannak a koncentrálást 
igénylő gondolkodási feladatokban, és észlelési torzulásokról, sőt hallucinációkról szá-
molnak be. Ha a személyeket végre újra aludni engedik, a legtöbbjük hosszabb ideig 
alszik (akár kétéjszakányit is). A tapasztalatok szerint azonban soha nem pótolják be 
a  teljes elvesztett alvásmennyiséget. Általános tapasztalat, hogy a 3–4. szakaszt és a 
REM-et pótolják az alvók, az alvás első két szakaszát nem. Ennek a feltételezések sze-
rint az az oka, hogy ezek a szakaszok az igazán jelentősek az agyműködés szempontjá-
ból. A 4. szakasz szerepe a legtöbb adat szerint az agy(kéreg) pihenésének biztosítása, 
ami az éber agy csúcsműködéséhez elengedhetetlenül szükséges, míg a REM funkciója 
az agy fejlődésének és tanulásának biztosítása – de hogy ez hogyan történik, még nem 
tisztázott pontosan.

Az alváslaboratóriumokban az alvásmegvonási kísérletek mintájára gyakran vé-
geznek REM-megvonási vizsgálatokat is: amikor az alvó embernél a REM-re jellemző 
intenzív élettani változások megjelennek, felébresztik a személyt. Régóta bizonyított, 
hogy többnapos megvonás után mind a REM-ek száma, mind az időtartamuk vissza-
csapásszerűen (rebound) megnő az alvás pótlása során. A jelenség magyarázata nem 
tisztázott, inkább alternatív elképzelések állnak rendelkezésre (Carlson 2001) a REM 
élettani és pszichológiai jelentőségéről: 1. az előző napi – főleg érzelmileg jelentős – 
események konszolidációja zajlik a memóriában, 2. szerepe a haszontalan információ 
kitörlése a memóriából, 3. az agy érése, fejlődése miatt fontos. 4. Érdekes feltevés, hogy 
a REM az agy pihenése alatt mutatott aktivitással segítheti a tanulást általában (Bening-
ton–Heller 1994).
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 n AROUSAL ÉS KOGNITÍV FOLYAMATOK

Manapság már tudjuk, hogy a formatio reticularis látszólag diffúz neuronkapcsolatai va-
lójában sokkal szervezettebbek, és több specifikus funkciójuk van, mint ahogy a kutatók 
eleinte feltételezték. Így, annak ellenére, hogy a pszichológiában nagyon elterjedt az álta-
lános aktiváció feltételezése, és empirikus megfigyelések igazolják, hogy ez a koncepció 
sok gyakorlati összefüggés leírásában használható, manapság már számos kritika említi, 
hogy „valamiféle »tartalomtól független« aktivitási szint, illetve tartalmaktól független 
aktivitási kontinuum feltételezése elhamarkodott lehet” (Czigler 1994, 116.). A fentiek-
ben ismertetett eredmények következtében ma már sem pszichológusok, sem az idegtu-
domány művelői nem tartják az arousalt valamiféle egyszerű, egységes folyamatnak 
(Robbins–Everitt 1995), hanem különböző felosztások szerint eltérő arousaltípusokról 
beszélnek. Az egyik csoportosítás (Urbán 2001; Urbán–Dúll 2008) szerint a vegetatív 
arousal az élettani mutatókkal (pl. szívritmus) jellemezhető aktivitásszint, a kérgi arousal 
a központi idegrendszer, illetve az agykéreg aktivációja és a viselkedéses arousal a szervezet 
általános viselkedési izgalmi szintje. A három szint a legtöbb esetben összehangolt, de el 
is válhatnak egymástól (lásd REM-alvás). Egy másik arousalfelosztás alapja a háttérakti-
vitás által energizált funkciók (Cirelli et al. 1996). Eszerint átfedő, de alapjaikban külön-
böző arousaltípusok (és természetesen agyi területek) állnak például a figyelem adott 
ingerre történő irányítása, egy emlék tárolására való előkészület vagy a célirányos erőfe-
szítés növelése hátterében.

Az arousal szerepe a kognitív folyamatokban, hatása a teljesítményre

Az aktuális arousalszint tehát befolyásolja, hogy mennyire hatékonyan viselkedünk fel-
adathelyzetekben. Valószínűleg minden pedagógus találkozott már olyan tanulóval, aki 
számonkérési helyzetben nem volt képes az elsajátított anyagot visszaadni, viszont sem-
leges „folyosóbeszélgetések” során kiválóan reprodukálta azt. A szülők is gyakran mesélik 
csodálkozva a tanárnak, hogy nem értik az iskolai kudarcot, hiszen a gyerek otthon tudta 
a verset… Számos pszichológiai vizsgálatban kimutatták, hogy tanulási helyzetben a 
késztetés/arousal mértékét változtatva a tanulási teljesítmény csak egy közepes, azaz op-
timális izgalmi-aktivációs szintig nő, utána viszont csökken. Ezt az összefüggést írja le a 
pszichológia egyik klasszikus törvénye, az ún. „fordított U alakú” görbe. 

Ezzel a hatással összefonódhat, hogy a felfokozott izgalmi szint már az anyag elsajátítá-
sának hatékonyságát is rontja: fontos tudnunk, hogy a számonkéréstől való félelem miatt 
tanuló diák sokkal gyengébb hatásfokkal tanul. Egyébként ebben valószínűleg nemcsak 
a megnövekedett izgalmi szint játszik szerepet, hanem az is, hogy az intrinzik motivá-
ció háttérbe szorulása miatt a tananyag kognitív szervezése romlik. Lényegében ez akkor 
is megtörténik, ha csökkent aktivitásszint miatt (pl. érdeklődés híján) fullad kudarcba 
a tanulás. Az optimális szintet meghaladó aktiváció tehát nagyon nehezen megtörhető 
ördögi kört indíthat el: a diák a nem hatékony tanulás nyomán nyilván rosszabbul telje-
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sít a számonkérés alkalmával, ami miatt legközelebb még inkább félni fog, és így tovább. 
Büntetéssel tehát ebből a szempontból sem célszerű motiválni, már csak azért sem, mert 
a felfokozott idegrendszeri háttéraktivitás magatartási zavarokba (betegségek, motoros 
nyugtalanság, agresszió stb.) is fordulhat, amelyek természetesen csak tovább erősítik a 
negatív önfenntartó kört. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a pedagógusok ezekről a kér-
désekről beszélgessenek a szülőkkel is, mivel az otthonról hozott felfokozott, ir reális tel-
jesítménykényszer ugyanúgy forrása lehet a nagyfokú teljesítményszorongásnak, mint az 
iskola torzult elvárásai. 

Általában véve kijelenthetjük, hogy a teljesítmény egy közepes (optimális) aktivációs 
szintnél a legjobb: ilyenkor a személy nem unatkozik, nem fáradt, nem álmos, de nincs 
túlzottan felhangolt vagy éppen eksztatikus állapotban sem. A kutatások azonban rámu-
tattak, hogy ez az összefüggés erősen függ a feladat jellegétől: az összetettebb feladatok 
végzéséhez kisebb, egyszerű és/vagy rutinszerűen végezhető feladatok esetében azonban 
magasabb aktiváltsági szint az optimális (vö. Varga–Osvát 2013). Más szavakkal: minél 
nehezebb a feladat, annál alacsonyabb az aktiváció optimális szintje – ez a Yerkes–Dod-
son-törvény (1908, idézi Barkóczi–Putnoky 1980). 

A Yerkes–Dodson-törvényt iskolai helyzetre alkalmazva (9.2. ábra) azt látjuk, hogy 
az egyszerűbb feladatok (pl. évszámok, listák mechanikus rögzítése az emlékezetben) 
megtanulása és felidézése magas aktivációs szinten (tehát akár félelmetes helyzetben) is 
sikeres lehet. Azonban bonyolultabb, több kognitív erőfeszítést igénylő problémák meg-

oldása (azaz a problémamegoldó gondol-
kodás, a megértés, a tapasztalatok aktuali-
zálása és transzferálása) csak alacsonyabb 
arousalszinten és főleg szorongásmentes 
állapotban várható (Barkóczi–Putnoky 
1980). 

Ez a megközelítés általában véve az 
arousal ún. optimumelméletei körébe tar-
tozik. Azt foglalja magában, hogy ha az 
arousal nagyobb a kívánatosnál, akkor 
csökkenteni, míg ha alacsonyabb, növel-
ni igyekszünk. Ezt akár homeosztatikus 
működésként is értelmezhetjük, ami egy 
újabb bizonyíték lehet az arousal és a mo-
tiváció szoros kapcsolatára. Éppen ezért 
kell foglalkoznunk azokkal az adatokkal is, 
amelyek amellett szólnak, hogy nemcsak 

csökkenteni igyekszünk a késztetéseket és az aktivációs szintet (drive-redukció), hanem 
számos esetben növeljük is azt (drive-indukció). Ezt szolgálja állatoknál is, embernél is 
például a játék vagy az unatkozó diák levelezgetése-firkálása az órán. Az efféle tevékeny-
ségek a pszichológiai arousalszint növelését célozzák, bár természetesen nem feltétlenül 
segítik a hatékonyabb teljesítményt (vö. Varga–Osvát 2013 ).

9.2. ÁBRA  A teljesítmény és az arousalszint 
összefüggése nehéz, illetve könnyű feladat esetén
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Az optimális motivációs szint pedagó-
giailag tehát eredményesebb, mert – azon 
túl, hogy sikerélmény forrása lehet – a sze-
mély a feladatról több szempontból tájé-
kozódik, több információt jegyez meg, és 
mindez könnyebben megy át más ismeret-
körbe, azaz könnyebben létrejön a tanulási 
transzfer (Gergencsik 1977). Ezzel kap-
csolatban ajánlatos megfontolni néhány 
gyakorlati szempontot (Gergencsik 1977 
nyomán):

  Érdemes a tanítási órát a „valami új 
következik” beállítódással kezdeni, de 
ugyanakkor célszerű mindig szerves 
kapcsolatot teremteni az előző anya-
gokkal (ekkor ugyanis feltételezhetően 
az anyag érdekessége, és így motiváló 
hatása is az optimális tartományba fog 
kerülni).

  Az órán eredeti, izgalmas kérdésfelte-
vésekre, szórakoztató és érdekes moz-
zanatok beiktatására van szükség – 
ezek aspecifikus arousalnövelő hatása 
sem elhanyagolható!

  Az órán a tanárnak pontosan tudnia 
kell, hogy milyen módszerekkel, a tan-
anyag milyen ütemezésével és milyen egyéb szakmai fogásokkal tartja fenn az óra 
végéig, illetve az órák között a koncentrált figyelmet. Ugyanakkor ismernie kell a fi-
gyelem ingadozásainak törvényeit, illetve a fáradás csökkentésének általános lehető-
ségeit csakúgy, mint mindezen folyamatok személyiség-lélektani vonatkozásait vagy 
összefüggéseiket a társadalmi-technikai változásokkal (ez utóbbi témára alább az in-
formációs generációk kapcsán visszatérünk). 

 n AROUSAL, AKTIVÁCIÓ ÉS SZEMÉLYISÉG

A  pszichológiában már viszonylag korán megjelentek azok az elképzelések, miszerint 
egyes stabil személyiségtulajdonságok – vagy más szóval személyiségvonások – összekap-
csolhatók az arousalrendszer működésében fennálló egyéni jellegzetességekkel. A  sze-
mélyiségvonás az egyik legegyszerűbb és legáltalánosabb meghatározás szerint „a gondo-
latok, érzések és cselekvések olyan konzisztens mintázata, amely megkülönbözteti az 

9.2. KÉP  A fizikai teljesítmény,  
a verseny növeli az aktivációs szintet
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embereket egymástól” ( Johnson 1997, 74.). A személyiségvonás mindenképpen valami 
összehasonlítást jelent, mivel van, akire egy adott vonás jobban, másra pedig kevésbé jel-
lemző. Vegyük például azt, hogy még a teljesen ép hallású személyek között is van, aki az 
esetek túlnyomó többségében hangosan szereti hallgatni a zenét, míg mások halkabban. 
A személyiségvonás ráadásul azt is jelenti, hogy ezek a személyek közötti különbségek 
viszonylag konzisztensek, tehát többé-kevésbé állandóak. Mint említettük, néhány sze-
mélyiségvonást az arousallal is kapcsolatba hoznak. Ilyenek klasszikusan az extraver-
zió-introverzió, valamint a szenzoros élménykeresés.

Extraverzió és introverzió

Az aktivációval összefüggő, legjobban ismert jellemző az extraverzió-introverzió személyi-
ségvonás. Ennek a személyiségdimenziónak az értelmezése jelentős változásokon ment 
át, amelyek közül itt csupán néhányat tudunk áttekinteni. Az extraverzió-introverzió sze-
mélyiségvonást a leggyakrabban a két szélsőség, az extravertáltak és az introvertáltak jel-
lemzésével szokták bemutatni. Fontos azonban, hogy ne felejtsük el, a legtöbb ember 
nem jellemezhető ilyen szélsőségesen. Az extravertáltak és az introvertáltak leírását Ey-
senck a következőképpen adja meg:

„A  tipikus extravertált szociábilis, szereti az összejöveteleket, számos barátja van, 
igényli, hogy legyen valaki, akivel beszélgethet, nem szeret magányosan olvasni vagy 
tanulni. Vágyik az izgalmakra, kedveli a kockázatot, gyakran keresi a bajt, a pillanat 
hevében cselekszik, s általában impulzív személy. Szereti a vaskos tréfákat, mindenre 
vannak kész válaszai, általában kedveli a változásokat. Gondtalan, optimista, szeret 
nevetni és vidám lenni. Szereti a mozgást, a tevékenységet, agresszív tendenciái van-
nak, és gyorsan elveszti önuralmát” (Eysenck 1978, 190.).

„A tipikus introvertált viszont halk, visszahúzódó ember, introspektív, a könyveket 
előnyben részesíti az emberekkel szemben, legközelebbi barátai kivételével tartózko-
dó más személyekkel való kapcsolataiban. Előre tervez, gondolkodik, mielőtt csele-
kedne, s nem bízik a pillanatnyi ötletekben. Nem szereti az izgalmakat, a mindennapi 
élet dolgait megfelelő komolysággal kezeli, s kedveli a jól szervezett életmódot. Érzé-
seit szigorú ellenőrzés alatt tartja, ritkán viselkedik agresszív módon, s nem veszíti el 
könnyen önuralmát. Megbízható, valamelyest pesszimista, s nagy értéket tulajdonít 
az etikai normáknak” (Eysenck 1978, 191.).

Az extraverzió-introverziót immár klasszikusnak számító értelmezésében Eysenck 
(1978, 1981) az arousalrendszer működésével kapcsolta össze. Elképzelése szerint az 
extravertáltak és az introvertáltak a személyiségvonás szélsőséges értékeit mutató szemé-
lyek, jelentősen különböznek az arousal alapszintjében és az arousalszint változásaiban. 
Az elképzelés szerint az extravertált személyeknek alacsonyabb az arousal-alapszintjük, 
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és esetükben az arousal nehezebben aktiválható. Leegyszerűsítve, az extravertáltak eseté-
ben az arousal alapszintje távolabb van az optimálistól, mint az introvertáltak esetében, 
ráadásul az extravertáltak esetében az arousalszint nehezebben aktiválható az introvertál-
takhoz képest. Az arousalrendszer működésében fennálló ilyen különbségek számos tu-
lajdonság hátterében állhatnak. Például az emlékezetre vonatkozó kutatások megállapí-
tották, hogy az extravertáltaknak rövid távon jobb az emlékezeti teljesítményük, ugyan-
akkor hosszabb késleltetés esetén csökken náluk az előhívás mértéke. Ezzel szemben az 
introvertáltaknál hosszabb késleltetés esetében javul az emlékezeti előhívás (Eysenck 
1981). Fontos megjegyezni, hogy Eysenck extraverzió-introverzió elmélete számos je-
lentős módosításon ment keresztül. Az extraverzió-introverzió személyiségdimenziót 
csak példaként mutatjuk be arra, hogy viselkedésünket legalább részben biológiailag 
meghatározott személyiségjellemzők is befolyásolják, és ezeket figyelembe véve lehe-
tünk képesek a pedagógiai tevékenység hatékonyabbá tételére. Az extravertált és az intro-
vertált tanulók tanulmányi eredményeit nyilvánvalóan más-más környezetben és tanulási 
feltételekkel tudjuk optimalizálni. 

Már Eysenck is, és a későbbiekben mások is felismerték, hogy az extraverzió töb-
bé-kevésbé függetlennek tekintett összetevőkből áll elő, nevezetesen a szociabilitásból 
és az impulzivitásból. Mások szerint az extraverzió a tulajdonságok még szélesebb körét 
fogja át. Watson és Clark (1997) az extraverzió korábbi elméleteinek integrációjára tö-
rekvő modellt mutattak be. Eszerint az extraverzió hat jellemzőből tevődik össze:

  Merészség – a bátorság és a kalandkeresés tulajdonságait foglalja össze. Az extraver-
táltak keresik a változást és a változatosságot az életükben, és unatkoznak vagy elége-
detlenek, amikor ez nincs jelen. Izgalmas tevékenységeket és intenzívebb környezeti 
ingereket keresnek.

  Affiliáció vagy szociabilitás – a mások iránti barátság és szívélyesség mértékét jelenti. 
Az affiliáció magas mértékét mutató személyek számára különösen fontosak a közeli, 
érzelemteli emberi kapcsolatok, szeretik és keresik mások társaságát, és erősen moti-
váltak a társas érintkezésekre.

  Pozitív affektivitás – arra utal, hogy az extravertált személyek tartósabban és intenzí-
vebben élnek át pozitív hangulatot, vidámabbak és optimistábbak a jövőre nézve. Sőt, 
emellett könnyebben lelkesednek és lelkesíthetők eseményekkel és tevékenységekkel 
kapcsolatban.

  Energia – arra utal, hogy viselkedésünk mennyire lendületes vagy élénk. A  magas 
energiával jellemezhetők élettelibbek, és elfoglaltságaikat tekintve aktívabbak.

  Társas irányítás – az önérvényesítés (idegen szóval asszertivitás) és a társas látható-
ság jellemzőit foglalja magában. A társas láthatóság arra vonatkozik, hogy az ezzel a 
tulajdonsággal jellemezhetőket könnyen észrevesszük; szórakoztatóak, a társaság fi-
gyelmének központjában vannak. Az asszertivitás a saját akarat érvényesítésére, a jó 
vezetői készségekre és a dominanciára utal.

  Ambíció – a sikerrel, a hatóképességgel és a kompetenciával kapcsolatos jellemzők-
re utal. A magas ambícióval jellemezhető személyek élvezik a kihívást jelentő hely-



290 n HARMADIK RÉSZ. MEGISMERŐ FOLYAMATOK SZEREPE 

zeteket, a nehéz feladatok végrehajtását, valamint a kiválóság érzését. Emellett sokat 
dolgoznak céljaik eléréséért, és a fáradtság és frusztráció ellenére is kitartanak a tevé-
kenységek mellett.

Pedagógiai terveinket, a tanulókkal való foglalkozást és a kitűzött feladatokat aszerint ala-
kíthatjuk, hogy ezek a tulajdonságok mennyire jellemzők az egyes diákokra. Az extraver-
tált diáknak inkább társas helyzetben végzendő, érdekes feladatot érdemes adni, olyat, 
amely képes az arousalszintjét emelni. Ilyen esetben a diák jobban tanul, jobban emlék-
szik a feladatokra, és nem utolsósorban jobban is érzi magát. Ugyanakkor az introvertált 
tanulóval más a helyzet, mivel neki elsősorban önálló, akár elmélyülést vagy kitartó szor-
gos munkát igénylő feladatot érdemes adni. Az introvertált tanuló a nyugodtabb körül-
mények között tanul jobban, és a kisebb közösségekben érzi jól magát. 

Szenzoros élménykeresés

A szenzoros élménykeresés személyiségdimenzió alatt a változatos, új, összetett és intenzív 
érzések és élmények keresésére való tendenciát értjük, amelyhez hozzátartozik az is, 
hogy a személy hajlandóságot mutat arra is, hogy ilyen élményekért akár fizikai, szociális, 
törvényes és anyagi veszélyeket is vállaljon (Zuckerman 1994). E személyiségdimenzió 
magyarázata is sok változáson ment keresztül. Először az optimális arousalszinttel ma-
gyarázták, később azonban világossá vált, hogy az arousalrendszer egy jóval összetettebb 
pszichofiziológiai és neurokémiai rendszer része, ami ténylegesen felelős a szenzoros él-
ménykeresés dimenzió kialakulásáért. Zuckerman (1994) a szenzoros élménykeresés 
személyiségvonásnak négy jelentős dimenzióját azonosította:

  Izgalom- és kalandkeresés: ez a dimenzió olyan veszélyes tevékenységek preferenciá-
jára vonatkozik, amelyek szokatlan ingereket és élményeket szolgáltatnak. Ilyen tevé-
kenységek az ejtőernyős ugrás, a búvárkodás vagy éppen a síelés. 

  Dizinhibíció-gátolatlanság: ez a dimenzió a szabados és a társadalmi előírásokat át-
hágó aktivitások, élmények preferenciájára utal, mint például a vadabb bulik, társas 
összejövetelek.

  Élménykeresés: új élmények és tapasztalatok keresését jelenti az érzékletek és a gon-
dolkodás számára egyaránt. Ilyenek a zene, a művészet, az utazás, a nem konvencio-
nális társadalmi csoportok iránti érdeklődés. 

  Unatkozásra való hajlam: a bármilyen ismétlődő, monoton élmény kerülésére, intole-
ranciájára vonatkozó hajlamot jelenti. 

Zuckerman (1994) összefoglalja a szenzoros élménykeresésre vonatkozó pszichológiai 
szakirodalmat. Eszerint a szenzoros élménykeresés személyiségdimenzió jó bejóslója az 
arousalt emelő rizikó-magatartásoknak, beleértve a szerencsejátékot, az utazást, a túl 
gyors vezetést. Továbbá a magas szenzoros élménykereséssel jellemezhetők jobban sze-
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retik a veszélyesebb sportokat, míg a szenzoros élménykeresési skálán alacsony pontszá-
mot elérők jobban kedvelik például a hosszútávfutást, valamint a kitartást igénylő sporto-
kat. A magas pontszámmal jellemezhetők preferálják a komplex, többértelmű műalkotá-
sokat (pl. az absztrakt művészetet), valamint az intenzív ingereket, mint például a 
rockzenét. A szenzoros élménykeresők sokkal inkább az aktív élményeket, a részvételt 
választják a passzivitással vagy éppen a szemlélődéssel szemben. A szenzoros élményke-
resés szoros kapcsolatot mutat a dohányzással, az alkoholfogyasztással és az illegális sze-
rek használatával egyaránt. Ez a kapcsolat különösen erős a serdülőkorban, hiszen ekkor 
a serdülők hajlamosabbak minden szert kipróbálni az újszerűség vagy a kíváncsiság okán.

A szenzoros élménykeresés, úgy tűnik, hogy változik az életkorral és a serdülőkor vége 
felé a legerősebb mértékű. Ezt a jelenséget az újabb agykutatási eredményekre alapozva 
többek között a serdülő agy jellegzetességeivel is magyarázhatjuk ( Johnson–Blum–Gi-
edd 2009). A serdülők viselkedési sajátossága, hogy érzékenyebbek a jutalomra, hajlan-
dók a rizikóvállalásra, keresik a kortárs kapcsolatokat, kevésbé érzékenyek a büntetésre, 
fenyegetésre, valamint nehézségeik vannak a szabályok követésében és betartásában. Ennek 
a jelenségnek a kulcsa, hogy az agy különböző részei eltérő ütemben fejlődnek. Az érzel-
mekért és a jutalomkeresésért felelős agyi terület, a limbikus rendszer, korábban éri el az 
érettségi fokát, mint az ezt a területet szabályozó ún. prefrontális kéreg. A prefrontális kéreg 
fejlődése kora felnőttkorig tart. A prefrontális kéreg működése összekapcsolódik a terve-
zéssel, a viselkedés következményeinek figyelembevételével, a viselkedésgátlással, amelyek 
összességében kordában tartják a limbikus rendszert. Vajon ennek a fejlődési mintázatnak 
mi az értelme, miért alakult ki így? Egy lehetséges magyarázat szerint ebben az időszakban 
a serdülő feladata, hogy a családi biztonságos közegéből elkezdjen kalandozni, felfedezni a 
környezetet, annak rizikósabb elemeivel együtt (Casey–Getz–Galvan 2008). 

A serdülők agyával kapcsolatos megfigyelésekben komoly következménye van annak, 
hogy miképpen gondolkodunk a serdülőkről és a velük való foglalkozásról. A serdülők vi-
selkedéses éretlensége tükrözi az agy anatómiai éretlenségét, tehát a serdülők nemcsak a 
megfigyelő szemében éretlenek még, hanem az agyi folyamatok szintjén is (AMA 2005). 
Az is világossá válik, hogy ebben a korban a büntetés és a fenyegetés alkalmazásának vi-
szonylagos hatástalanságát az életkor idegélettani sajátosságai is magyarázzák. Ennek a 
felismerésnek pszichológiai, pedagógiai és jogi következményei szerteágazóak és tovább-
gondolásra érdemesek.

A szenzoros élménykeresés jelentős, de nem túl erős kapcsolatot mutat az intelligen-
ciával is, bár nem korrelál az osztályzatokkal, sőt a gátolatlanság és az élménykeresés ne-
gatív kapcsolatot mutat az iskolai teljesítménnyel (Zuckerman 1994). Ezt Zuckerman 
úgy értelmezi, hogy az iskolai tanulókörnyezet nem alkalmas a magas szenzoros élmény-
kereséssel jellemezhető tanulók „ingerszükségletének” kielégítésére, éppen ezért iskolán 
kívüli aktivitásokkal próbálják a szükséges élményeket megszerezni. Ebben az esetben az 
iskolai tevékenységek és az iskolán kívüli tevékenységek egymással versenyezve eredmé-
nyezik, hogy a kevésbé okos szenzoros élménykereső tanulók teljesítménye alacsonyabb 
lesz. A társadalmi-technikai-információs kontextus tehát nagyon fontos az iskolai műkö-
désekben is.
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A veteránoktól a Z generációig: a figyelem és az információfeldolgozás 
összefügg a társadalmi-technikai kontextussal

Manapság gyakori tanári panasz, hogy a gyerekek és a fiatalok „valahogy mások”, nehe-
zebb felkelteni az érdeklődésüket és lekötni a figyelmüket. Úgy tűnik, ez a tapasztalat 
több, mint az idősebbek részéről megszokott „bezzeg a mi időnkben mi mások voltunk” 
érzése. A kutatók is több szempont (pl. figyelmi és információfeldolgozási folyamataik 
eltérései) mentén elkülönítenek generációkat1 egymástól.

A veteránok 1925 és 1945 között születtek. Idegen és meglehetősen áttekinthetetlen 
számukra a modern technikával (számítógép, internet, mobiltelefon) teli világ, amely-
ben nehezen igazodnak el. A baby-boom generáció tagjai kb. 1945 és 1960 között látták 
meg a napvilágot. Információéhesek és aktívak a világban. Igyekeznek alkalmazkodni a 
modern világhoz és annak technikai vívmányaihoz, használják a mobilkommunikációt, 
a számítógépet. Az X generáció vagy hírnöknemzedék tagjai az 1960–1980 között szü-
letettek. Ők sok tekintetben lázadók. Ezt az is megkönnyítette, hogy fiatal felnőttként 
ismerkedtek meg az internettel, ami „kinyitotta számukra a világot”. Igényük van a gyors 
változásokra, ám ez fejlődési kényszer is számukra. Az Y generáció (lásd pl. Tari 2010) az 
1980–1995 közötti időszak gyermekeit jelenti. Ők egy mediatizált világba születtek bele, 
természetes (sőt, életelem) számukra az internet használata, a mobilkommunikáció. Kö-
rükben gyakran fordul elő a médiafüggőség. Sok kutatás – a hétköznapi tapasztalatokkal 
egybevágóan – azt mutatja ki, hogy ezek az emberek nem kedvelik a csendes, illetve a 
hosszabb idejű koncentrációt igénylő helyzeteket, azt szeretik, ha egyidejűleg több hatás 
is éri őket. Ezzel együtt járóan rugalmasak, könnyedén elfogadják, sőt keresik a változá-
sokat. Az oktatás során kevéssé érdeklik őket az elméletek, szívesebben összpontosítanak 
a gyakorlatra, praktikusak. A Z generáció (lásd pl. Tari 2011) vagy digitális bennszülöttek 
az 1995 után, a digitalizált világba születettek. Az elnevezés eredete (zapper – angol, je-
lentése: kapcsolgató, ugráló) nagyon beszédes: legkorábbi életkoruktól körülveszik őket 
a kapcsolgatható készülékek, számítógépek, mobilkommunikációs eszközök. Mivel szü-
letésüktől a mediatizált világban élnek, nincsenek technológiai eligazodási nehézségeik. 
Személyközi kapcsolataik jelentős részét interneten építik ki és tartják fenn. Figyelmi-ta-
nulási-információfeldolgozási kapacitásukra jellemző, hogy természetes számukra a sok-
szoros ingerlés, képesek egyszerre több dolgot is elvégezni (tanulás, tévézés, internete-
zés egyszerre), hatékonyak a multitasking-helyzetekben (vö. Németh–Költő 2011). Sok 
vizsgálat kimutatja, hogy kevéssé kedvelik azokat a helyzeteket, amelyekben rendszere-
zetten, lineáris logika szerint kell gondolkodni, vagy amelyekben a képzelőerejükre kell 
hagyatkozni (mivel a számos vizuális információ miatt sokkal inkább „kész képek” van-
nak a fejükben). Számukra a hagyományos órai tanulási helyzet unalmas, a tanár gyakran 
nem más, mint egy „belassult audiovizuális inger” (Tari 2012, idézi Gyarmathy 2012). 

1  http://hu.wikipedia.org/wiki/Generációk_Magyarországon_a_20._század_második_felében_és_a 
_21._század_elején - hivatkozva Creative Commons Nevezd meg! – Így add tovább! 3.0 licenc alapján (letöltve: 
2013. 07. 23.)
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Ugyanakkor sok és sokféle információt képesek begyűjteni és ezek birtokában gyors és 
rugalmas döntéseket tudnak hozni. 

A pszichológiai kutatások szerint egyik gondolkodásmód sem rosszabb vagy butább, 
mint a másik. Gyümölcsözőbb az a felfogás, hogy mindegyik más. A bekövetkezett és 
gyorsan zajló generációs változások a pedagógusokat is számos kihívás elé állítják. „Eddig 
még kérdésként sem merült fel, hogy mit kezdjünk azzal a történelemben most először 
előállt helyzettel, amikor a tudás egy szegmensét, a digitális kultúrához való hatékony 
kapcsolódást nem a tanár birtokolja, hanem a tanítványai. […] ha azt a kiugróan magas 
aktivitást, amit a mai gyerekek (sokszor haszontalannak tűnő dolgokkal) a neten tölte-
nek, a pedagógia át tudná fordítani a saját oktató-nevelő céljaira, akkor a netgeneráció 
– minden valós veszély ellenére – is hasznosan töltené el idejét az iskolapadban” (Gyar-
mathy 2012). Az iskolai helyzetek így kevesebb stresszt jelenthetnének diáknak, tanár-
nak, szülőnek egyaránt.

 n AKTIVÁCIÓ ÉS STRESSZ

A stressz, a stresszor és a stresszreakció – a stressz alapfogalmai

A stressz központi fogalom a pszichológiai és a hétköznapi gondolkodásban egyaránt. Rá-
adásul a stressz, ahogy azt a pszichológiában értjük, a mindennapi életünk része, a stressz 
nélküli élet képzete nemcsak illúzió, hanem rendkívül unalmas állapot is. Ugyanakkor a 
hétköznapi beszédben a stressz leggyakrabban negatív értelemben jelenik meg. Előszere-
tettel magyarázzuk vele rossz hangulatunkat, betegségünket, váratlan reakcióinkat, rosz-
szabb teljesítményünket, megromlott kapcsolatainkat. A listát végeérhetetlenül folytat-
hatnánk. A stressz azonban nem feltétlenül rontja a teljesítményünket, vagy nem mindig 
ássa alá egészségünket. A stressz sokszor éppen segít abban, hogy összpontosítsuk erő-
forrásainkat, fejlesszük magunkat, felkészüljünk a kihívást jelentő helyzetre, és végső so-
ron akár ellenállóbbá váljunk más megterhelő helyzetekkel szemben.

A stressz fogalmát sokan, sokféleképpen értelmezik. A fogalom egyik megalkotója, Se-
lye meghatározásában „a szervezet nem specifikus válasza bármilyen igénybevételre” (Selye 
1976, 25.). Annak ellenére, hogy Selye kutatásaiban elsősorban a stressz élettani hatásaira 
összpontosított, eredményeivel jelentősen gazdagította a stresszről való pszichológiai és pe-
dagógiai gondolkodást. Egyik számunkra jelentős figyelmeztetése, hogy a szervezetünk és 
benne az idegrendszer folyamatosan a külső környezet változó intenzitású megterhelései-
nek van kitéve, a stressz tehát a mindennapi életünk része. Amennyiben ez a megterhelés 
túlságosan alacsony (nincs elég aktiváció) vagy túlságosan magas (túlzott aktiváció), akkor 
ez negatív fiziológiai válaszhoz és/vagy pszichológiai élményhez vezet. A másik fontos fi-
gyelmeztetése, hogy a stressz nem mindig negatív, a stressz akár pozitív is lehet. Így meg-
különböztette az eustresszt és a distresszt egymástól. Az előbbi a stressznek az a formája, ami 
nem jár negatív hatásokkal, sőt akár pozitív is lehet. Gondoljunk például egy tanulmányi 
versenyre, ami meglehetősen megterhelő lehet, de mégis akár élvezetesnek is számíthat. 
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Ezzel szemben áll a distressz, ami negatív következményekkel jár. A stresszt kiváltó ténye-
zők körét stresszoroknak nevezzük. Ezek a környezeti tényezők nem önmagukban váltják 
ki a stresszt, hanem azzal válnak stresszorrá, hogy a személyt valamilyen szintű alkalmaz-
kodásra vagy válaszra késztetik. Az alkalmazkodást ebben az esetben természetesen nem 
feltétlenül csak pszichológiai szinten kell értenünk, hanem a szervezet pszichofiziológiai 
alkalmazkodását is jelentheti. A stressz pszichológiai kutatásában kezdetben elsősorban a 
stresszorokra összpontosítottak, azt feltételezve, hogy a stresszorok hatásai összegződnek, 
és amennyiben ez az összhatás meghalad egy bizonyos szintet, akkor betegség, kimerültség 
vagy pszichológiai problémák állnak elő. Elég hamar felismerték azonban azt is, hogy a kör-
nyezeti hatások nem egyforma mértékben kívánnak meg alkalmazkodást, valamint, hogy 
meglehetősen függnek a személy pszichológiai sajátosságaitól is (lásd 9.6. táblázat). Ezt úgy 
is megfogalmazhatjuk, a személy és a környezet kölcsönhatásában alakul ki a stressz, mivel 
a stressz kialakulásában a környezeti tényezők személyes jelentésének is fontos szerepe van 
(Lazarus 1993). A stresszorok által kiváltott fiziológiai, pszichológiai és viselkedéses követ-
kezményeket nevezzük stressznek, illetve stresszválasznak.

A stresszválasz élettani összetevői

A stressz viszonylag jól körülírható élettani reakciókat foglal magában, amelyeknek le-
egyszerűsítve az a feladata, hogy felkészítsék a szervezetet a „küzdelemre” vagy a „mene-
külésre”. Ebben az értelemben a rövid ideig tartó stressz hatására kialakuló élettani válasz-
nak mindenképpen az alkalmazkodást elősegítő funkciója van. A krónikussá váló, hosz-
szan tartó stressz esetében azonban a küzdelemre vagy a menekülésre való felkészülés 
már nem elégséges. A szervezet ezekben az esetekben élettani folyamatokkal is alkalmaz-
kodni próbál a megterhelő helyzethez. A stresszválasz fiziológiai összetevőjéért az auto-
nóm vagy más néven vegetatív idegrendszer a felelős. A vegetatív idegrendszer két részre 
oszlik, az ún. szimpatikus idegrendszerre és a paraszimpatikus idegrendszerre. Talán kis-
sé túlzottan is leegyszerűsítve, a két idegrendszert egymással ellentétes működésűnek te-
kintik. A szimpatikus idegrendszer a lebontó folyamatok és az energia mobilizálása révén 
a cselekvéses készenlétet erősíti, és gátolja azokat a folyamatokat, amelyek a cselekvéssel 
nincsenek összhangban (pl. lassítja vagy leállítja az emésztést). A paraszimpatikus ideg-
rendszer ezzel szemben a felépítő folyamatokat szabályozza, általában az energia megőr-
zése, felhalmozása a feladata (Van Toller 1979). Az autonóm idegrendszer mindkét ága 
szabályozza a belső szerveink működését. Stressz esetén a szervezetben a szimpatikus 
idegrendszeri aktivitás erősödik, s ennek során a szervezetben az adrenalin és a noradre-
nalin nevű hormon termelődése a legszembetűnőbb. A szimpatikus aktivitás növekedé-
sének szubjektíven is átélhető tünetei: a szív gyorsabban, erősebben vagy szabálytalanab-
bul ver, a légzés felgyorsul vagy szabálytalanná válik, az izmok megfeszülnek, a száj ki-
száradásának érzése, ideges nyugtalan mozgások (izgés-mozgás, dobolás az ujjal, 
kéztördelés stb.), bőrpír vagy éppen a bőr elsápadása (Smith 1993). A stressz krónikussá 
válása során egy másik fiziológiai rendszer aktivitása is fokozódik. Ezt a rendszert a leg-
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9.6. TÁBLÁZAT  A stresszorként szolgáló események néhány jellemzője a kutatások tükrében  
(Smith 1993 nyomán)

Jellemző Rövid magyarázat
Az események tartalma

Az események 
kategóriája

Bizonyos események egy-egy életkori csoportban gyakrabban fordulnak elő, 
mint mások. Például serdülőkorban a tanulmányi sikertelenség bukás formájá-
ban vagy fiatal felnőttkorban a házasság.

Kívánatosság, 
szemben a 
nemkívánatossággal 

Az eseményekkel kapcsolatban fontos az is, hogy az mennyire kellemetlen vagy 
nemkívánatos. Például az iskolakezdés elég jelentős stresszornak számít, ugyan-
akkor ez kívánatos esemény is lehet. 

Az esemény súlya Nem minden esemény számít ugyanolyan mértékben. Van, amelyik a személy 
számára súlyosabb, mások kevésbé. Ez a személy jellemzőitől is függ.

Kisebb események és 
mindennapi 
bosszankodások

A jelentősebb életesemények (pl. házasság, költözés, rokon halála) mellett a min-
dennapi életünket kísérő apró bosszantó, irritáló események (pl. elfelejtjük, 
hogy hova tettük a tollunkat, otthon felejtünk valamit) is jelentőséggel bírnak. 
Ezek erősebb kapcsolatot mutatnak a mindennapi egészségünkkel, mint a jelen-
tősebb életesemények.

Az esemény 
kontextusa

Jelentősen befolyásolja egy adott esemény hatását az, hogy milyen más esemé-
nyek előzik meg vagy jelennek meg vele egy időben.

Az eseménnyel kapcsolatos bizonytalanságok
Bejósolhatóság, 
illetve ennek hiánya

Az események fontos tulajdonsága, hogy mennyire láthatók előre. A legtöbb 
esetben, de nem mindig, a bejósolható esemény kevésbé megterhelő. A váratlan 
események nem teszik lehetővé a személynek a felkészülést, illetve váratlan ese-
mények előfordulása esetén nem tudhatjuk biztosan, hogy mikor vagyunk biz-
tonságban, mikor nyugodhatunk meg. 

Valószínűség Az események különböző valószínűséggel következnek be. Például nem vagyunk 
benne biztosak, de sejtjük, hogy jó esélyünk van arra, hogy felmondanak a mun-
kahelyünkön, vagy egyre valószínűbb, hogy a tanár kihív felelni. A bizonytalan 
valószínűségű események az aggodalom, a szorongás vagy a reménytelenség for-
rásai lehetnek. 

Kontrollálhatóság, 
illetve ennek hiánya 

Fontos jellemző az, hogy a személy mennyire tudja befolyásolni az adott ese-
ményt/eseményeket. A kontroll vagy a kontrollba vetett hit a legtöbb esetben 
csökkenti az esemény negatív hatását. A kontrollálhatatlanság viszont elősegíthe-
ti a depresszió kialakulását. 

Az események idői jellemzői
Az esemény 
közelsége

Fontos az, hogy mennyi idő telik el az esemény jelzése és az esemény bekövet-
kezte között. Az azonnal bekövetkező esemény általában kedvezőtlenebb, hiszen 
nincs mód arra, hogy a személy valamilyen módon felkészüljön rá vagy meg-
küzdjön vele (pl. a diák nem készülhet fel a felelésre, nem szedheti össze a gon-
dolatait). Azonban, ha a személynek nincsenek erőforrásai (pl. tudás) a megküz-
désre, akkor a késleltetés akár negatív hatású is lehet.

Az esemény 
időtartama

Az események különbözhetnek az időtartamukban. Így beszélhetünk rövid vagy 
akut eseményekről (pl. vizsga), illetve hosszan tartó krónikus eseményekről (pl. 
rossz szülő-gyerek kapcsolat). Beszélhetünk továbbá egyszeri eseményekről, ese-
mények láncolatáról, illetve krónikus visszatérő eseményekről. 
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gyakrabban a HPA- (hipotalamusz-hipofízis-mellékvesekéreg) tengelynek nevezik. En-
nek a rendszernek a működése elsősorban a szervezet stresszhez való alkalmazkodásának 
elősegítése. A  HPA-tengely központi szerepet játszik a szervezet számos folyamatának 
szabályozásában, egyfajta központi karmesterként működik. A  HPA-tengely aktivitása 
okán egy másik stresszhormon, a kortizol termelődik. 

A stresszválasz kognitív összetevői 

A stresszválaszban fellépő kognitív folyamatok az események értékelésével, a személy sa-
ját képességeinek és lehetőségeinek értékelésével, valamint az események következmé-
nyeinek felmérésével kapcsolatosak. Lazarus (1993) elképzelésében (lásd a 8. fejezet-
ben) ezeket a folyamatokat elsődleges és másodlagos értékelésnek nevezte el. Az ott leír-
takat leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy az elsődleges értékelés elsősorban az esemény 
jellemzőivel és a személyre gyakorolt hatásaival kapcsolatos (veszély, kihívás, veszteség 
stb.), míg a másodlagos értékelő folyamat az eseménnyel való megküzdés lehetőségeire, az 
énhatékonyságra és az eseményre adott válasz eredményeire vonatkozó elvárásokat fog-
lalja magában. A stresszre adott válasz eredményességét az újraértékelés során mérjük fel. 
A stresszválasz kognitív folyamatait nemcsak az esemény, hanem a személy korábbi ta-
pasztalatai és stabil személyiségjellemzői is befolyásolják. Az eseményekkel kapcsolatos 
kogníciók megváltoztatása és kognitív-társas személyiségváltozók befolyásolása révén 
megerősíthetjük a stresszel szembeni ellenálló képességünket, és tompíthatjuk a stressz 
negatív élettani következményeit.

A stressz viselkedéses összetevői 

Lazarus (1993) nyomán a megküzdés fogalmában foglalhatjuk össze a stresszválasz viselke-
déses összetevőit. A megküzdés alatt értjük azt a folyamatot, amely leírja a személy folyama-
tos gondolati és viselkedéses erőfeszítéseit arra, hogy valamiképpen kezelje az őt érintő ese-
ménynek az általa észlelt követelményeit (Lazarus 1993). A megküzdési stratégiákat leg-
gyakrabban problémafókuszú és érzelmi fókuszú csoportokba sorolják. A problémafókuszú 
stratégiák közös jellemzője, hogy a helyzet vagy esemény befolyásolására tesznek kísérletet. 
Az érzelmi fókuszú stratégiák nem a helyzet vagy esemény megváltoztatására, hanem az 
ezekkel kapcsolatos érzelmi folyamatok befolyásolására irányulnak (lásd 9.7. táblázat). 

Egyik stratégia sem vezet feltétlenül pozitív vagy negatív eredményhez. A megküz-
désben alkalmazott stratégia kimenete nagymértékben a helyzettől is függ. Bizonyos ese-
tekben a problémafókuszú, más esetekben az érzelmi fókuszú stratégia lehet eredményes. 
Olyan helyzetben például, ahol nincs esélyünk a helyzet vagy az esemény megváltozta-
tására (várakozni kell egy orvosi vizsgálat eredményére, egy hozzátartozó halála, a fel-
vételi vizsga eredményének kihirdetése), ott az érzelmi fókuszú megküzdés segíthet az 
esemény által előidézett distressz csökkentésében.
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9.7. TÁBLÁZAT  Megküzdési stratégiák (Smith 1993, 72–73. nyomán)

Problémafókuszú megküzdés
  Aktív megküzdés – a stresszhelyzet megváltoztatására tett célzott lépések.
  Tervezés – a megküzdéshez szükséges stratégiák végiggondolása, tervek készítése.
  Konfrontáció – asszertivitás és a mások viselkedésének megváltoztatására tett erőfeszítések.
  A versengő aktivitások elnyomása – az elterelő tevékenységek, elfoglaltságok, gondolatok elnyomása.
  Önkontroll – a belső állapotok kimutatásának szabályozása.
  Visszafogottság – a várakozás a cselekvéshez kedvező helyzetre.
  Társas segítség keresése – például tanácsok és instrumentális segítség kérése.

Érzelemfókuszú megküzdés
A realitásra alapozó újraértékelés
  A realitás elfogadása – a tények, események és azok megváltoztathatatlanságának elfogadása.
  A felelősség elfogadása – annak tudatosítása, hogy a személy esetleg maga is okozója lehet az előállt 

eseményeknek.
  Pozitív újraértékelés és növekedés – az esemény pozitív újraértékelése annak fényében, hogy az ese-

mények révén a személy fejlődött, tanult valamit, vagy éppen növekedett.
  Eltávolítás – az esemény elfogadása mellett annak érzelmi jelentőségével való foglalkozás kerülése.

Helyettesítés vagy feszültségcsökkentés
  Érzelmi támasz keresése – morális támasz, szimpátia vagy megértés keresése a társas környezetben.
  Alternatív jutalmak keresése – az aktivitás megváltoztatása olyan jutalmak elérése céljából, amelyek a 

stresszhelyzetben nem hozzáférhetők.
  A vallásra támaszkodás – imádkozás és felsőbb spirituális hatalmak segítségébe vetett bizalom.
  Az érzelmek ventilációjára való fókuszálás – az érzelmek és a feszültség kifejezésére való koncent-

ráció.
  A feszültség csökkentése – a stresszel kapcsolatos események által kiváltott feszültség csökkentése re-

laxáció vagy testedzés révén.
  Humor – nevetés vagy viccelődés a stresszhelyzettel kapcsolatban.

Torzítás vagy visszavonulás
  Vágyteljesítő gondolkodás – reménykedés és vágyakozás a helyzet megváltoztatására vagy megszünte-

tésére vonatkozóan.
  Tagadás – a stresszor jelenlétének tagadása, olyan viselkedés, amely a stressz nem valóságos voltába 

vetett hitre utal.
  Viselkedéses elkötődés – a stressz által befolyásolt célok megvalósítása felé tett lépések feladása és a 

cselekvéstől való visszavonulás.
  Mentális elkötődés – a veszélyeztetett célok pszichológiai feladása, a figyelem elterelése tévénézéssel, 

álmodozással, alvással vagy más stratégiákkal.
  Izoláció – az emberek kerülése és tartózkodás attól, hogy az események érzelmi jelentését mások is 

megtudják.
  Alkohol és szerhasználat – a stresszortól való elkötődés alkohol és más szerek használatával.
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Számos tényező határozza meg azt, hogy egy adott helyzetben ki milyen stratégiát, illet-
ve stratégiákat alkalmaz. Mivel minden egyes helyzetre nem lehet előre felkészülni, a nevelés 
és a pedagógus feladata elsősorban az lehet, hogy a személyt a megküzdési stratégiák minél 
szélesebb készletével lássa el, és fejlessze az eredményes megküzdést meghatározó szemé-
lyiségjellemzőket. Ez utóbbiakat hazánkban Oláh (2005) a pszichológiai immunrendszer fo-
galmában foglalja össze. Ez azokra a személyiségjellemzőkre utal, amelyek az immunrend-
szerhez hasonlóan védettebbé tehetnek bennünket a stressz és a mindennapi nehézségek 
negatív hatásaival szemben, és hozzásegíthetnek az adaptív megküzdéshez. A pszichológiai 
immunrendszert Oláh (2005) három alrendszer kölcsönhatásában képzeli el:

  a megközelítő-monitorozó alrendszer – például a pozitív gondolkodás, a kontroll ér-
zése;

  mobilizáló-alkotó és végrehajtó alrendszer – például az énhatékonyság-érzés, kreati-
vitás, találékonyság;

  önregulációs alrendszer – impulzivitáskontroll, érzelmi kontroll.

A stressz következményei

Rövid és hosszú távú következmények  Fontos foglalkozni a stresszfolyamat mellett a 
stressz következményeivel, amelyek között megkülönböztethetünk rövid távú és hosszú 
távú következményeket egyaránt (Smith 1993). A stressz rövid távú pszichológiai követ-
kezményei között megemlíthetjük a lehangoltságot, a szorongást, a pszichológiai feszült-
ség érzését, a fáradtságot, a kognitív funkciók rövid távú károsodását (vö. az arousal és a 
kognitív működés közötti kapcsolatot) és a stressz fizikai tüneteit. A stressz hosszú távú 
következményei között a stresszutóhatást, a kiégést, az egészségkárosító magatartást és a 
stressz egészséghez-betegséghez való hozzájárulását említhetjük. 

A stresszutóhatás  A stresszutóhatás megnevezés arra vonatkozik, hogy a stressz men-
tális működést károsító hatása akkor is fennmarad, amikor a stressz által kiváltott maga-
sabb arousal vagy fiziológiai aktiváció a stressz előtti állapotra, rendszerint a nyugalmi 
szintre áll vissza. Ilyenkor már nem látjuk a másikon vagy nem érezzük magunkban a fi-
ziológiai aktivitás és arousal növekedését, ennek ellenére a teljesítményben még mindig 
észlelhető a stressz negatív hatása. Egy longitudinális követéses kutatásban például ki-
mutatható volt az, hogy azok, akik gyakrabban éltek át szélsőséges szegénységet (a króni-
kus stressz egyik formáját), azoknál a kognitív és a társas funkciókban nagyobb mértékű 
károsodás volt megfigyelhető, összehasonlítva azokkal, akik ilyen helyzetet kevésbé 
gyakran vagy egyáltalán nem éltek át (Lynch et al. 1997). Az ilyen károsodások ráadásul 
fenntarthatják, stabilizálhatják a kedvezőtlen társadalmi-gazdasági helyzetet. A  stressz 
ilyen utóhatását nem szabad figyelmen kívül hagyni a gyerekeknél sem, akik az otthon 
vagy máshol esetleg átélt stressz utóhatásaként nem tudnak az elvártaknak megfelelni, és 
ennek következtében akár váratlanul romlani kezd a teljesítményük. A teljesítmény rom-
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lása éppen ezért fontos figyelmeztető jel lehet, és bár számos ok állhat a hátterében, a 
stressz szerepét sem lehet elhanyagolni. 

A kiégés (burnout) a stressz másik, a mindennapokat közvetlenül érintő hosszú távú 
pszichológiai hatása. Erről a könyvben bővebben a 35. fejezetben olvashatunk. 

A stressz és az egészség  Napjainkban már senki sem vitatja, hogy az egészséget szá-
mos társadalmi, környezeti, pszichológiai, magatartási és biológiai tényező kölcsönhatá-
sa határozza meg. Ebben a hatásrendszerben kiemelkedő szerepe van a stressznek. 
A stressz közvetlenül a fiziológiai folyamatokra gyakorolt hatása révén, közvetetten a vi-
selkedésen keresztül befolyásolhatja az egészséget. A stressz közvetlenül az élettani folya-
matokra gyakorolt hatásaként önmagában ritkán vezet megbetegedéshez, a leggyakrab-
ban más tényezők is szükségesek ahhoz, hogy akár a krónikus stressz káros hatást gyako-
roljon egészségünkre. Szerencsére nagyon kevesen tapasztalják meg a stressznek azt a 
szintjét, ami esetleg önmagában is betegséghez vezethet. Nézzük egy példán, hogy mit 
értünk azon, hogy a stressz más tényezőkkel kölcsönhatásban fejti ki hatását. A stressz 
hatása jól kimutatható az immunrendszer működésében, nevezetesen, a krónikus stressz 
gyengíti azokat az immunfolyamatokat, amelyek például az egyszerű megfázás ellen vé-
denek bennünket (lásd pl. Kugler 2003). Ugyanakkor a krónikus stressz (pl. vizsgaidő-
szak) esetében is csak akkor vagyunk nagyobb valószínűséggel kitéve a betegség kialaku-
lásának, ha a szervezetünk találkozik a megfázást okozó számos vírus egyikével. A króni-
kus stressz önmagában kórokozó nélkül nem okoz megfázást.

Másik példaként a szív- és érrendszeri megbetegedéseket említhetjük. Szinte már 
közismert, hogy a stressz és a kardiovaszkuláris megbetegedések – különösen a szívin-
farktus és a hirtelen szívhalál – között is összefüggés van. Az itt szerepet játszó folyama-
tokat Smith és Ruiz (2002) nyomán ismertetjük. Az akut stressz növeli az adrenalin ter-
melését, a szívritmust, a vérnyomást, a szív koronáriaereinek összehúzódását. Mindezek 
eredménye lehet a szívritmuszavar és a szív oxigénellátásának időleges zavara. Másik ol-
dalról a krónikus stressz (pl. elmagányosodás, munkahelyi stressz) és az epizodikus ese-
mények (pl. konfliktusok, kimerülés, depresszió) túlzott szimpatikus aktivációhoz, meg-
növekedett vérzsírszinthez és gyorsabb véralvadáshoz vezethetnek. Ez utóbbiak viszont 
a koronáriamegbetegedések (a szívinfarktushoz is vezető betegségek) kialakulásában és 
progressziójában játszhatnak szerepet.

A stressz-betegség kapcsolat nagymértékben függ az egyén egészségi állapotától, esetle-
ges betegségétől, életkorától, biológiai jellemzőitől egyaránt. A stressz által kiváltott szimpa-
tikus izgalmi állapot egyaránt érinti a szervezet különböző rendszereit. Ebből a szempont-
ból leginkább a szív- és érrendszert, valamint az immunrendszert tanulmányozták.

A stressz közvetetten, az egészségkárosító magatartásokon keresztül is kifejtheti ked-
vezőtlen hatását. Így a stressz összefüggésben lehet többek között a dohányzással, az al-
koholfogyasztással, a rendszertelen táplálkozással (pl. túlevéssel) vagy éppen az orvosi 
ellenőrző vizsgálatok elhanyagolásával. 

A stressznek az ad különös jelentőséget az egészségünkkel és a betegségünkkel kapcso-
latban, hogy mind a környezeti stressz, mind a stresszel szembeni védettségünk egyaránt 
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Csépe V. – Győri M. – Ragó A. szerk. 2007–2008. Általános pszichológia 1–3. Budapest, 
Osiris. A három kötetet összefoglaló munkában a fejezet több témájában – éntuda-
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éberség- (mindfulness) gyakorlatok gyermekeknek és szüleiknek. Könnyen segít 
megismerkedni napjaink közkedvelt irányzatával, a tudatos éberséggel.

 n AJÁNLOTT IRODALOM

befolyásolható. Így a környezeti stressz csökkentése révén elérhetjük a bennünket érő stressz 
csökkenését. Ugyanakkor a stresszkezelési technikák és stratégiák elsajátításával védhetjük 
magunkat a stressz negatív hatásaitól. Ennek révén javíthatjuk teljesítményünket és elége-
dettségünket, csökkenthetjük számos krónikus betegség veszélyét, valamint akár megelőz-
hetünk egyes egészségkárosító magatartásformákat is. Éppen ezért a stressz- és problémake-
zelési stratégiák minden életkorban központi elemei az egészségfejlesztésnek, ami szervesen 
illeszkedik az egészségtámogató iskolai környezet (vö. Meleg 2005) koncepciójába is. 

arousal  az elme könnyű és nehéz problémái  tudat  módosult tudatállapotok  
arousal  biológiai óra  alvás  extraverzió-introverzió személyiségdimenzió  
szenzoros élménykeresés személyiségdimenzió  Y és Z generáció  stressz

 n KULCSFOGALMAK

1. Milyen bizonyítékokat talált a fejezet olvasása során arra, hogy a testi, bioló-
giai folyamatok és a lelki működések egymással összefüggésben vannak? 

2. Hogyan jelenik meg a stressz az iskolai környezetben és melyek lehetnek a leg-
fontosabb iskolai stresszorok?

3. Milyen érvek szólhatnak amellett, hogy stresszkezelő, stresszcsökkentő prog-
ramokat vezessenek be az iskolákban?

4. Hogyan függ össze az aktivációs szint az iskolai teljesítménnyel és ez az isme-
ret milyen módon segítheti a tanári munkát?

 n KÉRDÉSEK



10. FEJEZET 

MOTIVÁCIÓ

Ebben a fejezetben áttekintjük az emberi motiváció témakörét. Az alapvető 
– biológiai gyökerű – motivációktól indulva, a sajátosan emberi jellemzők 
megismerésén át jutunk el a pedagógiai vonatkozásokig.

Miért lehet az fontos, hogy tudjuk, ki, mikor és mire motivált, fontos-e 
látnunk, hogy az emberek miért viselkednek épp úgy, ahogy?

Vegyünk egy átlagos tanítási napot! Matematikaóra a 9/b-ben. Huszonöt 
gyerek ül az órán, aktivitásuk és a matematikához való viszonyulásuk na-
gyon különböző. A legtöbben csendben jegyzetelnek, követik az órát, 

 n BEVEZETÉS

Alapfogalmak 303
Az alapvető motivációk 305
Magasabb rendű motivációk 307
A kompetenciamotívum  308
Teljesítménymotiváció  309
A motivációk személyiségelméleti megközelítése 315
Pszichoanalitikus megközelítés: Freud  315
Humanisztikus megközelítés: Maslow 316
Teljesítménymotiváció és a tanulók céljai 318
A teljesítménycélokat befolyásoló szocializációs hatások 323
Az önmeghatározási elmélet 323
Autonómiát támogató és kontrolláló tanulási környezet 331
Autonómiát támogató és kontrolláló tanári viselkedés 333
Az információs és kontrolláló tanári visszajelzések  
és ezek hatásai 335
A fix és a növekedésorientált gondolkodásmód 340
Záró gondolatok 344
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nyíltan nem aktívak, nem szólnak hozzá, nem jelentkeznek, de figyelnek. 
Van néhány, akinek a figyelme elkalandozik: Réka nagyon éhes, szendvi-
cset eszik, egyelőre nem tud figyelni, csak azután akar bekapcsolódni az 
órába, hogy befejezte az uzsonnáját. Endre igen buzgón jegyzetel, a fizika 
mellett a matekot is szereti. Nagyon érdekli az autók mechanikája, konst-
rukciója, de egyelőre most azért akar leginkább gépészmérnök lenni, 
mert a szülei azt szeretnék. Panni és Kinga nagyon csendben vannak, 
Panni unottan ül és mobilján facebookon csetel a barátnőivel, Kinga 
kényszeredetten írja le a táblán látható anyagot. Utálják a matematikát, 
szerintük száraz és nehéz, úgy vélik, nincs hozzá érzékük, de ez amúgy 
sem lányoknak való. Igyekeznek azért szorgosan bemagolni az anyagot, 
de mindig meglepődnek, hogy még így sem sikerülnek jól a dolgozataik. 
Zita feszülten figyel, nagyon izgalmasnak találja az órát, sokat kérdez, és 
lelkesen old meg feladatokat a táblánál. Tavaly még nem állt nagyon jól, 
de rájött, ha elég sokat foglalkozik a matematikával, egyszer csak meg-
érti, és szabadidejében is szívesen old meg trükkös feladatokat, amiket az 
interneten talál. Krisztián és Miklós nagyon mozgékonyak, mintha nem is 
órán lennének, meglepő módon mégis követik az eseményeket, időnként 
szellemes, matekos beszólásokkal tarkítják az órát, és a kritikus pillana-
tokban ötletes megoldásokkal rukkolnak elő. Krisztián nagyon élvezi, 
hogy szinte szárnyalnak a gondolatai, Miklós inkább másokat igyekszik 
lepipálni a megoldásaival, ügyel arra, hogy a többieknél jobbnak tűnjön, 
és hogy elnyerje a tanár figyelmét. Ella a hátsó padban ül, talán azt sem 
tudja, milyen óra van, nem érdekli az egész. Célja a túlélés, szeretne leg-
alább kettessel átcsúszni, bár közben egy kicsit hiú arra is, hogy ne ő le-
gyen a legrosszabb a csoportban − ez a gondolat szorongással tölti el. 
Viktor szuper matekosként gondol magára, és az osztály is ezt tartja róla. 
Az órákon általában nagyon aktív, sziporkázik a feladatmegoldásban, a 
tanár némi körkérdés után mindig hozzá fordul a megoldásért, a „Na, 
majd Viktorunk megmondja, mindenki köszönje meg neki!” felszólamlás-
sal. Viktor azonban ma nagyon szótlan, visszafogott, a múltkori dolgozata 
csak négyötöd lett, egy hároméves ötös sikerszéria tört meg ezzel. Nem 
érti ez hogyan történhetett, le van sújtva, de igyekszik nem mutatni; kü-
lönösen bosszantja, hogy Krisztiáné viszont ötös lett, pedig csak lazul az 
órákon, viccelődik, és Viktor szerint nem is mindig tudja a választ, csak 
mákja van.

A diákok láthatóan teljesen más motivációs állapotban és célokkal vesznek 
részt az órán, bár a nyílt viselkedésükben ez nem egyértelműen látszik. A kér-
dés az, hogy vajon a tanár legalább részben felismeri-e ezeket a motiváció-
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A motiváció legáltalánosabban fogalmazva az ember cselekvéseinek hátterét és mozgató-
rugóit jelölő gyűjtőfogalom; és e komplex jelenség magyarázatára számos elmélet szü-
letett. 

 n ALAPFOGALMAK

A legegyszerűbb elméletekből kiindulva, a következő alapfogalmak tartoznak a motivá-
ció gyűjtőfogalma alá:

  a szükséglet (a szervezetben keletkező hiányállapot), 
  a hajtóerő (belső késztetés, „drive”), 
  az ösztönző („incentív”, a külvilág cselekvésre felhívó ingerei). 

Folyamatában tekintve a motivált állapot létrejötte a 10.1. ábrán látható egyszerű séma 
szerint írható le. A szervezetben keletkező biológiai hiányállapot (pl. tápanyagok szintjé-
nek lecsökkenése) vagy pszichológiai igény (pl. biztonság vagy rend igénye [lásd Murray 
1938; idézi Schultz–Schultz 2005]) nyomán szükségleti állapot keletkezik. Ennek fe-
szültsége energetizáló belső hajtóerőt teremt, mely a szükséglet kielégítésére törekszik. 
A drive inkább általánosan energetizál. A tanulás során alakul ki az, hogy az adott szük-
ségletet hogyan tudjuk a legjobban kielégíteni (pl. mivel lehet az éhséget jól csillapítani, 
milyen módon érezhetjük magunkat nagyobb biztonságban). Megerősítődnek azok a 
válaszok, amelyek csökkentették a fennálló hiányállapotot vagy kielégítik az adott szük-
ségletet. Ezek a kielégülést segítő tevékenységeink szokásokká alakulnak. Ebben a tanulá-
si folyamatban a környezet jelzőingerei is gyakran segítségünkre vannak, vonzerejük kül-
ső ösztönzést ad (pl. finom étel). Az incentívek gyakran nemcsak segítik, hanem helyet-
tesítik is a belső motivációt, például gyakran nem az éhség miatt eszünk, hanem mert „a 
szemünk kívánja” (Pinel 2000; Urbán 2001). Az eddigiekben leírt séma azonban inkább 
az alapvetőbb motivációinkat jellemzi, a magasabb rendűeket (lásd lent Maslow és az ön-
meghatározási elméletet) nem írja le megfelelően.

kat, és tudja-e úgy alakítani az órákat, hogy kihasználja a lelkes diákok lendü-
letét, vagy olyan feladatot adjon, munkaformát válasszon és visszajelzést 
adjon, amivel kiváltja, fenntartja vagy visszahozza a kevéssé aktív diákok ér-
deklődését, vagy ráébressze őket arra, hogy az erőfeszítés megéri? A továb-
biakban arra keressük a választ, milyen motivációkkal rendelkezünk, ezek ho-
gyan jelentkeznek a tanulás során, és mit tehet a tanár azért, hogy a diákok 
még inkább elkötelezzék magukat a tanulás mellett.
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Motivációk harca  A jobb megértéshez azt is fontos tudni, hogy a motívumok gyakran 
„harcban” állnak egymással. Szükségleteink folyamatosan keletkeznek, és ritka az, hogy 
egyszerre csak egy késztetésünk van. Hogy az aktuális viselkedést melyik irányítja – azaz 
melyik kerekedik felül –, sok mindentől függhet: vannak sürgetőbb, erősebb késztetések, 
ezek általában a testi szükségletek (pl. egy nagyon szomjas gyerek mindenekelőtt inni 
szeretne, és még focimeccs közben is kiszalad a pályáról, hogy ihasson). Ugyanakkor az 
embernél ez gyakran tudatos döntési folyamat eredménye is: képesek vagyunk késleltet-
ni egyes szükségleteink kielégülését, „hátrébb sorolni” őket, szándékainknak, értékeink-
nek stb. megfelelően (pl. a szomjas gyerek megvárja a szünetet, addig nem iszik, mert 
igyekszik alkalmazkodni a tanóra feltételeihez).

Tágabb összefüggések  Mielőtt továbblépnénk a motiváció egyes elméleteire, érdemes 
emlékeztetnünk az olvasót, hogy az emberi személyiség egy bonyolultan működő és fo-
lyamatosan fejlődő rendszer. A biológiai tényezőkön túl sajátosan humán késztetéseink is 

Biológiai 
hiányállapot

Pszichológiai 
igény

Szükséglet Hajtóerő
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10.1. ÁBRA  A motivált viselkedés sémája (alapvető motivációk)

10.1. KÉP  A táplálkozást 
nemcsak biológiai,  
de szociális, kulturális hatások 
is befolyásolják
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vannak, amelyek a személyiségfejlődés során folyamatosan alakulnak és változnak. A ma-
gasabb rendű gondolkodási folyamatok következtében a tanulás révén komplex célrend-
szereket is képesek vagyunk kialakítani. Ezek a célok külső megerősítések hiányában is 
képesek kitartó és motivált cselekvésre késztetni (lásd Az önmeghatározási elmélet című 
részt lent). Ilyen összetett, magas szinten lévő motivációs vezérelv lehet például az „élet-
cél”. A humán motívumtanulást, a motivációs rendszer differenciálódását és gazdagodá-
sát tehát a személyiségfejlődési folyamat részének tekinthetjük.

 n AZ ALAPVETŐ MOTIVÁCIÓK

Az emberi motiváció megismerésekor a biológiai alapoktól érdemes elindulnunk. A mo-
tivációkutatás egyik legelsöprőbb korai elmélete a Hull-féle drive-redukciós teória (1943; 
idézi Hunt 1988) volt, amelynek újdonságértékét nagyrészt a darwini felfedezés adta, 
fajunk állatvilágból való eredetére építve jutottak arra a következtetésre, hogy az ember 
szükségletei is azonosak az állatokéval (ez Freud ösztönelméletének kiindulópontja is). 
Ez a motivációelméleti megközelítés (Freudéval együtt) akkoriban forradalminak számí-
tott, hiszen a darwini elmélet drámaian megváltoztatta azt, ahogy addig magunkról gon-
dolkodtunk, az állati viselkedés, az ösztönök bevonása az emberi viselkedés magyaráza-
tába egyszerre volt meghökkentő és lenyűgöző. Nem csoda, hogy kutatók sokasága vég-
zett az idővel jól felszereltté váló, korszerű kutatásokra alkalmas laboratóriumokban 
kísérleteket állatokkal, azzal a céllal, hogy kiderítsék, az állatok alapvető motivációi 
hogyan befolyásolják a tanulási folyamataikat: például patkányok milyen gyorsan talál-
ják meg az ételt a labirintusban, ha éhesek, vagy rájönnek-e, milyen mozgással tudják 
kivédeni a fájdalmas áramütést. Az eredményeket azután igyekeztek az emberi viselke-
désre is alkalmazni. A  darwini nézőpont miatt akkoriban nem is foglalkoztak egyéb 
motivációkkal, mint az éhség, szomjúság, a fájdalom elkerülése és a szexuális késztetés. 
A motivációk ezen csoportját alapvetőnek nevezzük, mert veleszületett alapjaik vannak, 
és az ön- vagy fajfenntartásban játszanak nélkülözhetetlen szerepet. Létrejöttük a szerve-
zet működésével áll szoros kapcsolatban, és szabályozásukat az idegrendszer bonyolult 
módon végzi. 

E motivációk közös jellemzője, hogy az alapjukat képező biológiai szükségleteket (pl. 
éhség) igyekeznek kielégíteni. A hulli elmélet a szervezet azon alapvető funkciójára épül, 
hogy igyekszik helyreállítani élettani egyensúlyát (homeosztázis). Mint említettük, az 
adott szükséglet keletkezésekor egy drive (hajtóerő) keletkezik, ami megemeli az élőlény 
éberségi szintjét (arousalját), amit kellemetlen feszültségként él meg, és amit ezért min-
denáron csökkenteni igyekszik. A drive az élőlényt olyan viselkedések felé tereli, amelyek 
csökkentik ezt a hiányállapotot, azaz amikor szomjas, minden mozgása, tevékenysége 
arra irányul, hogy valahol innivalót találjon. Ha a megfelelő viselkedéssel végül sikerült 
kielégítenie a szükségletét, akkor a feszültségszint csökken, a szervezet visszaáll a normál, 
optimális működésmódra, az élőlény megnyugszik (ezt jelenti a drive-redukció fogalma: 
a szükséglet kielégülésével a hajtóerő lecsökken). 
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Az előbbi motivációs séma értelmezéséhez sok segítséget nyújt az optimumarousal-elv 
(Yerkes–Dodson 1908; lásd 10.2. ábra). Minden élőlény számára az a kellemes, ha az 
idegrendszere nagyjából közepes éberségi/arousalszinten van, minden tevékenységet 
ezen a szinten végez a leghatékonyabban. Az élőlény nem érzi magát jól akkor, amikor az 
éberségi szintje túl alacsony (álmosság, unalom, fáradtság), vagy amikor az túl magas 
(túlzott izgalom, feszültség, szorongás, félelem). Az előbbi esetben az élőlények arra mo-
tiváltak, hogy az optimális éberségi szintre emeljék, az utóbbi esetében pedig, hogy az 
optimális szintre csökkentsék az arousaljukat. A matekórán Réka például megéli ezt a kel-
lemetlen hiányállapotot (éhes), ami mindent elsöprő feszültséget kelt benne, éberségi 
szintje túl magas, megakadályozza őt abban, hogy hatékonyan vegyen részt az órán, hi-
szen ahhoz optimális arousalszinten kellene lennie. Ezért először eszik, és amint a hiány-
állapot megszűnik, akkor tud majd hatékonyabban bekapcsolódni az órába. Panni unja 
magát matekórán, azaz éberségi szintje alacsony, és mivel ez számára rossz, keres magá-
nak valami izgalmas elfoglaltságot: facebookon csetel. Kinga és Ella nem tesznek kísérle-
tet alacsony éberségi szintjük emelésére, ezért továbbra is kellemetlenül érzik magukat. 
Krisztián, Miklós és Zita viszont optimális arousalszinten vannak: ezt jól mutatja aktivi-
tásuk, pozitív érzelmi állapotuk, az, hogy élvezik az órát. Endre is optimális arousalszin-
ten van, aktív és dolgozik fejben, nyílt viselkedése erről ugyan nem árulkodik, de ennek 
nem is szükséges látványosnak lennie. 

Az embert biológiai lényként kezelő drive-redukciós elmélet azonban egy idő után 
alkalmatlanná vált arra, hogy az emberek, de még akár az állatok viselkedését is magya-
rázzák. Kutatók megfigyelték, hogy az állatok szívesen fedezik fel környezetüket (exp-
loráció), kíváncsiak. A kísérleti majmok úgy is megtanultak feladatokat, hogy a tanulás 
egyetlen jutalma az volt, ha egy ablakon át láthatták a laboratórium előterében a jö-
vés-menést; patkánykísérletekben az állat még az árammal töltött rácson is hajlandó volt 
átszaladni, hogy egy „izgalmasabb” területre juthasson. Ha mindez a tevékenység örömé-
ért, az izgalomért történik, akkor kíváncsiság , az exploráció és a manipuláció (összefoglalva 
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10.2. ÁBRA  Az arousal és viselkedéses hatékonyság kapcsolata motivációs szempontból
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ingermotiváció) nem értelmezhetők a drive-redukciós törekvések keretében. Inkább úgy 
tűnt, a kísérleti állatok éppen az optimális éberségi szintet akarták elérni azzal, hogy új 
ingereket kerestek a környezetükben, feltehetőleg éppen azért, mert ezt megelőzően az 
éberségi szintjük kellemetlenül alacsony volt (lásd 10.2. ábra) (szemben a kellemetlenül 
magas arousalszinttel a drive-redukciós elméletben). Ráadásul itt a viselkedés megerősítő-
je csak az új ingerek, a kíváncsiság kielégítése, maga az élmény, és az optimális arousalszint 
elérése volt, míg a biológiai motivációknál az optimális arousal mellett valamilyen külső 
jutalomra is szükség van (étel, ital, fajtárs). Az ingermotiváció természetesen az emberre 
is jellemző, és megfigyelhető, hogy minél bonyolultabb egy élőlény idegrendszere, ez a 
motiváció annál összetettebb. Már pár hónapos babáknál megfigyelhető, ahogy a színes, 
mozgó játékok azonnal felkeltik az érdeklődésüket, és órákig képesek azokat ütögetni, 
forgatni, mozgatni. Ahogy növekszünk, az ingermotiváció egyre magasabb szinteken 
működik, és egyes humánspecifikus motivációk alapját adja (pl. felfedezés, tudásvágy 
stb.). A fent említett matekórás példánkban Zita és Endre is érdeklődik a téma iránt, Zitá-
nál ez jól látható, Endre érdeklődése ezen az órán nem jelenik meg a nyílt viselkedésben.

A drive-redukciós elmélet keretében is kísérletet tettek kicsit magasabb szintű mo-
tivációk leírására: ezek voltak a másodlagosak motivációk, amelyek az elsődlegesekből 
alakulnak ki tanulás, a környezeti tapasztalatok révén, ám ezekkel valahogyan mégiscsak 
visszakanyarodtak az elsődlegesekhez, mivel a céljuk az utóbbiak kielégítése volt. A pénz 
megszerzésre irányuló motivációnk nem velünk született, de másodlagosként alakul ki 
bennünk, mert megtanuljuk, hogy a pénzzel kielégíthetjük az éhségünket vagy egyéb 
másodlagos (pl. státusz) szükségletünket.

 n MAGASABB RENDŰ MOTIVÁCIÓK

A drive-redukciós elmélet másodlagos motivációi és az ingermotiváció még mindig nem 
tudott lefedni sok olyan emberi viselkedést, mint a teljesítmény iránti igény, a hatalom-
motiváció vagy az a vágyunk, hogy szoros érzelmi kapcsolatot létesítsünk másokkal. Már 
a drive-redukciós teóriát megelőzően létezett olyan motivációelmélet (Murray 1938, idé-
zi Schultz–Schultz 2005), amely számos pszichés szükségletünket írta le, de a későbbi 
kísérleti pszichológiai kutatási áramlat hatása elsöprőbb volt, így ennek jelentősége átme-
netileg elsikkadt. Murray (1938, idézi Schultz–Schultz 2005), amellett, hogy maga is be-
szélt elsődleges hajtóerőkről (ugyanazok, mint a drive-redukciós elméletben), szintén fel-
tételezett másodlagosakat, amelyek már pszichés szükségletek voltak, és amelyek köre 
jóval magasabb rendű és tágabb volt, mint a drive-redukciós elképzelés másodlagos mo-
tivációi. 

Murray elméletében a másodlagos szükségletek között van a teljesítmény, az autonó-
mia, a dominancia, a társas kötődés, az agresszió, a hatalom szükséglete, de még olyanokat 
is leírt, mint a megértés, az alkotás, a játék, a gondoskodás vagy a rend iránti szükségletünk. 
Ezek az elsődleges szükségletek után alakulnak ki a szocializáció, tanulás eredményekép-
pen, de nem kisebb jelentőségűek, mint az elsődlegesek, és az emberek különböznek 
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abban, hogy ezek milyen mértékben jellemzik őket. A szükséglet szó itt is jelzi, hogy va-
lamilyen hiányállapotról van szó, és Murray maga is leírja, hogy a szükségletből adódó 
hiány feszültséget kelt a szervezetben, a pszichében, amit valamilyen viselkedéses úton 
igyekszünk csökkenteni. Az optimumarousal-elv tehát ennél az elméletnél is alkalmazha-
tó, a különbség az, hogy Murray elméletében nemcsak biológiai, hanem nagyon is emberi 
hajtóerőkről van szó.

Bár számos motivációtípust megemlíthetnénk még, két továbbiról kell részleteseb-
ben beszélnünk, a kompetencia- és a teljesítménymotivációról. 

A kompetenciamotívum 

White (1959) kompetenciamotiváció fogalma (az ingermotivációkkal analóg módon), 
szintén nem hiányon alapuló (a drive-redukció körébe tartozó) szükséglet. A kompeten-
ciamotiváció arra irányuló késztetésünk, hogy hatékony interakcióba lépjünk a környeze-
tünkkel, hogy a tevékenykedésünk nyomán ügyesnek és hatékonynak érezzük magunkat. En-
nek tipikus megnyilvánulása például a gyerekek kíváncsisága és felfedező játéka, a moz-
gásra irányuló késztetésük, a járás, beszéd, észlelés, figyelem, emlékezet és a gondolkodás. 
Ezek a kompetenciáink gyerekkorunktól kezdve arra hivatottak, hogy segítségükkel hatni 
tudjunk a környezetünkre és elérjük, amit akarunk (így a kompetenciamotiváció le is fedi 
az ingermotivációkat; és mivel az explorációt és manipulációt is lefedi, ezért White értel-
mezésében az állatokra is jellemző). Ez a késztetésünk velünk született, és azt az evolúciós 
célt szolgálja, hogy fejlődjünk és alkalmazkodni tudjunk a környezetünkhöz. (Ennek hát-
terében az effektanciamotívum – a környezet felfedezésére és befolyásolására irányuló 

késztetésünk − húzódik meg, ami nagyon 
sok viselkedést energetizál, ezek pedig kü-
lönböző kompetenciák kialakulásához ve-
zetnek.) 

A  kompetenciamotívum alapvetően 
különbözik az elsődleges szükségletektől 
abban, hogy a hatékonyság átélésével ké-
pességeink, készségeink fejlődnek, és hogy 
ennek átélése önmagában jutalmazó. Míg 
az elsődleges szükségletek ciklikusan mű-
ködnek (szükséglet felmerülése, feszültség 
növekedése, feszültségcsökkentő viselke-
dés, megnyugvás), addig a kompetencia-
motívum állandóan működésben van, folya-
matosan vezérli a viselkedést, és nem jellemző 
rá a szükséglet-kielégülés ciklikussága. Mint 
említettük, a kompetenciamotívum tisztán 
megfigyelhető a gyerekek játékában vagy 

10.2. KÉP  „Én tudom” – a kompetenciakésztetés 
a teljesítménymotiváció kialakulásának első lépése



10. MOTIVÁCIÓ n 309

tanulásában: élvezik, hogy megcsinálnak, létrehoznak valamit, például egyre ügyesebben 
kerékpároznak, eleinte segédkerekekkel, majd anélkül, később pedig túrára is elmehetnek 
a szüleikkel vagy egyre nagyobb és bonyolultabb homokvárakat építenek. E tevékenysé-
gek mutatnak rá a legjobban arra, hogy a hatékonyság átélése az, ami jutalmazó. A hang-
súly a képességek és készségek gyakorlásán és fejlesztésén van: amint a tevékenységek 
begyakorlottá, ismétlődő tapasztalattá válnak, egyúttal érdektelenek, unalmasak lesznek, 
újdonságértékük elveszik. A kompetencia átélését így a képességek további kiterjesztése, 
a készségek fejlesztése tudja folyamatosan fenntartani. Ilyen szempontból a kompeten-
ciamotívumot is értelmezhetjük úgy, hogy az az éberségi szint megemelését, az optimális 
arousal elérését célozza meg. A kompetenciamotiváció nyilvánvaló, az emberi viselkedés 
átható sajátosságát alátámasztja, hogy más szükségletektől eltérően − amelyekkel ma már 
nem igazán foglalkoznak −, ez a szükséglet beépült a manapság legjelentősebbnek tartott 
motivációs teóriába, az önmeghatározás elméletébe (lásd lent). 

Teljesítménymotiváció 

Az akadályok leküzdését, a kiválóságra törekvést és a magas elvárásoknak való megfele-
lést értette Murray teljesítményszükséglet alatt, amit McClelland, Atkinson, Clark és Lo-
well (1953) fejtettek ki részletesebben. A  teljesítménymotiváció jórészt tanult, a korai 
életszakaszban alakul ki, így nem feltétlenül tudatosítható és verbalizálható. A szülő álta-
lában nagy elvárásokat támaszt a gyermekkel szemben (sokszor ennek maga sincs tudatá-
ban), erősen ambicionálja a teljesítményre, bátorítja, kihívások elé állítja, a gyermek tel-
jesítményét dicséri, kiemelten kezeli, jutalmazza, nem túlvédő és nem kényezteti el gyer-
mekét. A szocializációs hatások szerepe tehát meghatározó, a megfigyelhető viselkedésben 
rendkívül nagy egyéni különbségeket eredményez. 

Az egyénekre jellemző teljesítménykésztetés mérésére az ismert projektív módszert, 
a tematikus appercepciós tesztet (TAT) használták. Az eljárás lényege, hogy a személy 
sokféleképpen értelmezhető, ún. hívóképeket lát, melyekről kötetlen formában beszélnie 
kell. Az elemzésnél megfigyelték, hogy a válaszokban milyen teljesítménnyel kapcsola-
tos leírások jelennek meg, például a teljesítmény vágya, reménye vagy a teljesítmény-
től való szorongás. Kiderült, hogy a magas teljesítményszükségletű személyek nagyon 
sok képről e szükségletük keretében szőttek történeteket, amelyek a kemény munkáról, 
a kiválóságra való törekvésről, a maximális teljesítményről szóltak. Ha például a képen 
egy raktárban álldogáló, töprengő munkást látnak, akkor a magas teljesítményszükségle-
tű személyek szerint a munkás éppen azon gondolkodik, hogy hogyan fogja átszervezni 
a raktári rendszert vagy türelmetlenül várja az áru érkezését. Ezzel szemben az alacsony 
teljesítményszükségletű személyek inkább olyanokat mondanak, hogy az illető éppen 
azon ábrándozik, hova utazik majd nyaralni, vagy az jár a fejében, hogy milyen elviselhe-
tetlenül monoton a munkája. A teszt alapján elkülönített magas teljesítményszükségletű 
személyekről McClelland és munkatársai megállapították, hogy több kockázatot vállal-
nak, jól teljesítenek, gyorsabban tanulnak és függetlenebbek, többen mennek közülük fő-
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iskolára, jobb jegyeket szereznek, munkájukban sikerorientáltak, és gyorsabban kerülnek 
magasabb pozícióba, mint az alacsony teljesítményszükségletű emberek.

Atkinson (1993) továbbfejlesztett elméletében a teljesítménymotivációt három 
komponensre bontja. Ezek:

  a motivációk: siker elérésére és a kudarc elkerülésére irányuló késztetések,
  a siker szubjektív valószínűsége (a feladat nehézsége),
  a siker elérésének vonzereje.

A sikerorientáció és a kudarckerülés egy időben lehetnek jelen mindenkinél, de abban na-
gyok az egyéni különbségek, hogy a siker elérésének vágya vagy a kudarc elkerülésére 
irányuló késztetés kap-e központi szerepet a teljesítményhelyzetben, a végső, megnyilvá-
nuló viselkedésben ez lesz döntő. A sikerorientációt és a kudarckerülést Atkinson a sze-
mélyiség stabil tényezőiként képzelte el, ami a tapasztalatok, a nevelés, a kulturális kör-
nyezet hatására alakul ki. A sikerre és a kudarcra adott szülői, tanári reakciók – például a 
dicséret vagy a rosszallás, a hibázás megítélése – nagyban befolyásolják, mi lesz a gyerek 
elsődlegesen megjelenő késztetése a teljesítményhelyzetekben.

A sikerorientált személyt elsősorban a lehetséges siker motiválja a cselekvésre; a ki-
hívást jelentő helyzetekben hajlandó akár (reális) kockázatot is vállalni. Ha mégis kudarc 
a végeredmény, azt jól viseli, és a további motivációira ez nincs végzetes hatással. A másik 
attitűd esetében a figyelem előterében az elkerülni kívánt, fenyegető kudarcélmény ta-
lálható. A felsülés elkerülésének vágya itt erősebb, mint a siker elérésének reménye, így 

10.3. KÉP  A sikerorientált 
ember minden sikeres 
teljesítmény után egyre 
magasabbra teszi a mércét
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alacsonyabb a teljesítményre való törekvés szintje. Az ilyen személyt nevezik kudarcke-
rülőnek. A matekórán Zita, Krisztián és Miklós nyílt viselkedése sikerorientáltságra utal, 
míg Ella viselkedése kudarckerülésre. Panni és Kinga is kudarckerülőnek tűnik, de a fenti 
viselkedésükből ez nem állapítható meg egyértelműen, annyit látunk csak, hogy biztosan 
nem sikerorientáltak. 

A siker-kudarc beállítódás nem függ a személy intelligenciaszintjétől, és Atkinson sze-
rint némileg független attól is, hogy a személy előzőleg sikert vagy kudarcot élt-e át. Gon-
doljunk például a jó tanuló gyerekre, aki dolgozat előtt attól szorong, hogy hátha olyan 
nehéz feladatot kap, amit nem tud megoldani. Hiába tehát a korábbi jó teljesítmény, ha 
a figyelem központjában a lehetséges kudarc és az attól való félelem áll (erre megfelelő 
magyarázatot ad az önbecsülés-elmélet, illetve a fix és növekedésorientált gondolkodás-
mód, lást lent).

A siker elérésének vonzereje egyenesen arányos a feladat nehézségével: a nehezebb felada-
tok vonzóbbak, mert nagyobb kihívással szembesítenek minket, míg a könnyű feladatok-
ban nincs kihívás. A siker szubjektív valószínűsége ugyanakkor fordított arányban áll a feladat 
nehézségével, hiszen a nehezebb feladatok megoldásának valószínűsége kisebb. A két té-
nyezőt összegezve: a könnyű feladatok kevésbé vonzóak, de nagy a siker valószínűsége, míg 
a nehéz feladatok vonzóak, de kisebb a siker valószínűsége. A közepes nehézségű feladatok 
közepes mértékben vonzóak és a siker valószínűsége is nagyjából 50%. A sikerorientált sze-
mélyek különböző nehézségű feladatokhoz való hozzáállása „ésszerűnek” tűnik, azaz „fordí-
tott U” összefüggést mutat: nem kedvelik a könnyű feladatokat, mert nincs bennük kihívás, 
és a siker szinte garantált, a nehéz feladatok vonzóak ugyan, de a siker valószínűsége kicsi. 
Ezért a közepes nehézségű feladatokat választják, amelyek már kihívást támasztanak, és van 
is esély a megoldásukra. Ezzel szemben a kudarckerülő személyek görbéje U alakú: kedvelik a 
könnyű feladatokat, mert abban gyors sikereket érhetnek el, illetve a nehéz feladatokat, mi-
vel ha nem sikerül megoldani őket, az a feladat nehézségének számlájára írható. A közepes 
nehézségű feladatoktól viszont távol tartják magukat, mert azt is „illene megoldaniuk”, de 
mivel már van bennük kihívás, attól félnek, ott nyilvánvalóvá válik a sikertelenségük. A ku-
darckerülő személy tehát a képességeihez viszonyítva irreálisan választ feladatot, vagy tűz ki 
célt: képes olyan nehéz feladatot választani, ami nem megoldható, így elkerülhető a valódi 
kudarcélmény, hiszen a sikertelenség „előre látható volt”. 

Az önbecsülés-elmélet  Az újabb megközelítések kiegészítik az előbbi modellt. Co-
vington és Omelich (1991, idézi Covington–Dray 2002) az önbecsülés-elméletükben a si-
kerhez és a kudarchoz való viszonyt nem egy dimenzió két végpontjaként képzelik el, 
hanem két, egymásra merőleges dimenzióként (10.1. táblázat). Így egy 2×2-es mátrix 
készíthető négy cellával, melyek közül kettő a sikerorientált és a kudarckerülő típus, amit 
már Atkinsonék is leírtak. A négy csoportból a sikerorientáltak az egyetlen csoport, akik-
nél a teljesítmény nem azt a célt szolgálja, hogy megőrizzék az önbecsülésüket. Jellemző 
rájuk, hogy belsőleg motiváltak a tanulásra, érdeklődnek a tanultak iránt, és a fejlődés 
lehetősége motiválja őket: tanulási-, illetve feladatcélokat tűznek ki maguk elé (lásd lent 
az önmeghatározási elméletet). A legtöbb diák azonban, így a másik három típus, az ön-
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becsülésüket a sikeres teljesítményhez köti (az iskolai tanulás terén az önértékelésük bi-
zonytalan): a jó jegyek egyben a jó teljesítmény jelzői is, ami emeli az önbecsülésüket, 
míg a rossz jegyek inkompetenciára utalnak, ami gyengíti az önértékelésüket. A kudarc-
kerülőknél ez az értelmezés úgy jelentkezik, hogy a siker valószínűségét alacsonyra becsü-
lik, ezért leginkább a kudarc elkerülése motiválja őket. Ez azt jelenti, hogy az énvédelem lesz 
az elsődleges céljuk, el akarják kerülni, hogy inkompetensnek tűnjenek, vagyis az énjüket 
szolgáló célokat tűznek ki maguk elé. A másik kettő is figyelmet érdemel azonban − őket 
szintén az önbecsülésük megőrzése, fenntartása motiválja. Azokat a tanulókat, akik egy-
aránt magas motivációval bírnak a sikerorientációban és a kudarckerülésben is, túlbuzgók-
nak hívják (overstriver). Keményen dolgoznak, aprólékosan figyelnek a részletekre, haté-
kony tanulási stratégiáik vannak, de nagyon szoronganak közben, hogy ne hibázzanak, és a 
visszajelzésekre (pl. osztályzatok) is nagyon érzékenyek. A túlbuzgók annyira törekszenek 
a sikerre, hogy ez előbb-utóbb visszaüt, hiszen valamilyen kis sikertelenség bármikor be-
csúszhat. Nagyon rákészülnek a feladatokra, éppen ezért, ha hibáznak, nem túl elnézőek 
magukkal szemben. Már egyszeri kudarc is nagyon letöri őket, még akkor is, ha előtte hosz-
szú ideig sikeresek voltak, ezt úgy élik meg, mint az elvárásaikhoz képest gyenge képessé-
geik bizonyítékát (a kudarckerülőkhöz hasonlóan). A sikerorientációban és kudarckerülés-
ben egyaránt alacsony szinten motivált személyeket kudarctűrőknek hívják. Míg a kudarc-
kerülők legalább arra törekszenek, hogy megússzák a kudarcokat, addig a kudarctűrők az 
iskolai sikertelenséget életük természetes részének tekintik, alapvetően gyenge képességű-
nek tartják magukat, akik a sikerre képtelenek, a kudarc ezért előre bejósolható. Tehetetlen-
nek érzik magukat, érdektelenek, „kivonulnak” az iskolai feladatokból, közömbösek a telje-
sítményhelyzetekkel szemben, nem működnek együtt az órán, egyszerűen feladják (Co-
vington 1993). Az összes csoport közül az ő énhatékonyságuk (lásd a 19. fejezetet) a 
legalacsonyabb, a sikerorientáltaké a legmagasabb. A túlbuzgók énhatékonysága viszonylag 
jó (törekednek a sikerre), de sokszor ingadozik, míg a kudarckerülőknél szintén alacsony. 
A bevezetőben leírt matekórán egy olyan diákot sem mutattunk be, aki túlbuzgó vagy 
kudarctűrő viselkedést mutatna. Ella például ugyan elég apatikus, lemondó és alacsony 
énhatékonyságú a matekkal kapcsolatban, de mégsem nevezhetjük kudarctűrőnek, mert 
van benne némi motiváció arra, hogy egy kicsit jobb legyen másoknál. 

A teljesítménymotiváció, bármennyire is vonzónak és produktívnak tűnik, nem feltétle-
nül autentikus. Ne keverjük össze az adott motivációból származó eredményt vagy ered-
ményességet a személy tényleges törekvéseivel és pszichés jóllétével. A  teljesítményre 

10.1. TÁBLÁZAT  Az önbecsülésmodell (Covington–Omelich 1991)

Erős sikerorientáció Gyenge sikerorientáció
Gyenge kudarckerülés Sikerorientáltak

Belsőleg motivált a tanulásra
Kudarctűrők

Tehetetlenség, teljes demotiváltság
Erős kudarckerülés Túlbuzgók

Motivált a sikerre + el akarja kerülni, 
hogy inkompetensnek tűnjön 

Kudarckerülők
Mindenképpen el akarja kerülni az 
inkompetencia látszatát
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való törekvés nagyon sok esetben a szülőktől származik, beépült ugyan, de továbbra is 
extrinzik tényezőként van jelen − nem a személy sajátja, hanem belülről kontrolláló felté-
telekként irányítja az illető viselkedését. Jó példa erre Endre, aki amellett, hogy érdekli a 
matek, szülei elvárásainak szeretne megfelelni, ha a gépészmérnökséget választja. Ameny-
nyiben ez a szakma egyébként is érdekli, ezt autentikus döntésnek tekinthetjük, ha azon-
ban nem, akkor belülről kontrolláló tényezőként (lásd önmeghatározási elmélet) tolja e 
szakma választása felé. Ebből is látható, hogy a teljesítménymotiváció fogalma nem kellően 
letisztázott, mert nem teljesen egyértelmű, hogy amit a felszínen látunk, annak valójában 
milyen törekvés van a hátterében. Krisztián és Miklós például egyformán teljesítménymo-
tiváltnak tűnnek, de a háttérben megbújó céljaik mégsem azonosak. Ezeket a problémákat 
a célorientációs elméletek (lásd lent) gyakorlatilag kiküszöbölik, emellett pedig nem véletlen, 
hogy a teljesítménymotiváció fogalma is változáson ment át (lásd alább). 

A teljesítménymotiváció és az oktulajdonítás  Az, hogy minek tulajdonítja valaki a fel-
adathelyzetben elért sikereket vagy kudarcokat, értelmezhető az attribúcióelmélet kere-
tein belül is (lásd 24. fejezet). Egy tipikus énvédő torzítás például, hogy a sikert inkább 
belső okkal – mint a képesség és az erőfeszítés –, míg a kudarcot inkább külsővel – mint a 
feladat nehézsége vagy a rossz szerencse – magyarázzuk. A jó képességnek vagy kemény 
munkának tulajdonított siker ugyanis nagyobb büszkeséget eredményez, míg a nehéz fel-
adat vagy a balszerencse következtében bekövetkező kudarc pedig kisebb szégyent (Wei-
ner 1993). Az oktulajdonítások fejlődést szolgáló hatásairól még később részletesen 
szólunk. 

Teljesítménymotiváció: férfi-női különbségek  A nemi különbségek tisztán megjelen-
nek a pályaválasztásban: gyermekkorunktól kezdve azt látjuk, hogy az óvó- és tanítónő-
ink vannak, míg az autószerelők és a pilóták férfiak. A fiúk a lányoknál gyakrabban vá-
lasztják a természettudományokhoz és matematikához kapcsolódó foglalkozásokat, és a 
„férfias” szakmunkákat. A lányok segítő-, illetve egészségüggyel kapcsolatos foglalkozá-
sokat és a tipikusan női szakmunkákat választják gyakrabban. Vannak persze mindkét 
nemre egyformán jellemző választások is, például az üzleti és a jogi pályák (Eccles–Bar-
ber–Jozefowicz 1999). Costello és Stone (2001; idézi Hyde–Durik 2005) hozzáteszi, 
hogy a munkák jó része nemcsak nemileg specifikus, de nemileg szegregáltnak is mond-
ható. Jó példa erre a Malév első női pilótája, aki miután 9 évig küzdött, hogy pilóta lehes-
sen, azt mondta annak idején egy interjúban, hogy köszöni az ellenlábasok és kritikusok 
munkáját, amiben a felkészülése során volt része, mert ez még inkább megerősítette tö-
rekvéseiben. 

Bár a fiatalok többsége a nemi sztereotípiáknak megfelelően választ munkát, az is kiderül, 
hogy ezt a választást elsősorban az adott munkával kapcsolatos énhatékonyság (lásd a 
19. fejezetet) közvetíti. Míg fiú főiskolai hallgatók egyaránt magabiztosnak tartják magu-
kat tradicionális női pályák és tradicionálisan férfi munkák vonatkozásában, a lány főisko-
lások sokkal kisebb énhatékonyságot élnek meg a tradicionális férfi szakmák tekintetében 
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(Betz–Hackett 1981; idézi Hyde–Durik 2005). Ugyanakkor, ha egy adott férfias felada-
tot a lányok tipikus „női kontextusban” kapnak meg, ugyanolyan énhatékonyaknak élik 
meg magukat, mint a fiúk (Betz–Hackett 1983; idézi Hyde–Durik 2005), ami arra utal, 
hogy a lányok énhatékonysága nem általában gyenge, hanem a nemi sztereotípiák által 
befolyásolt helyzeti tényezőket tükrözi. 

Az énhatékonyságon múlik a fiúk és a lányok közötti különbség is a tantárgyak mumu-
sának tartott matematika terén is (Pajares–Miller 1994; idézi Hyde–Durik 2005), amely-
lyel kapcsolatban az általános tapasztalat az, hogy a fiúk jobbak matekból. Kiderült, hogy 
amint a lányok megélik az énhatékonyságukat a matematikában, teljesítményük nem kü-
lönbözik a fiúkétól (érdekes tény egyébként, hogy a fiúk matematikai énhatékonysága a 
középiskola utolsó évére a lányok szintjére csökken; Jacobs et al. 2002; idézi Hyde–Durik 
2005). Az énhatékonyság egyértelmű befolyását ékesen bizonyították egy kísérletben, 
amelyben azonos matematikai tudású főiskolások egy részével elhitették, hogy a mate-
matikai teljesítmény tekintetében erős nemi különbségek vannak a férfiak javára. Mate-
matikai feladatok elvégzése után a lányok egyértelműen rosszabbul teljesítettek, szem-
ben azzal a csoporttal, ahol a résztvevők úgy tudták, hogy a matematikai teljesítmény a 
két nemnél egyforma: ebben a csoportban a fiúk és lányok a feladatokat ugyanolyan jól 
teljesítették (Spences–Steele–Quinn 1999; idézi Hyde–Durik 2005). A korábban emlí-
tett példára visszautalva, Panni és Kinga tökéletesen mutatják a nemi sztereotípiák hatá-
sát: alacsony matematikai énhatékonyságuknak részben az az oka, hogy a matekról, mint 
„nem lányoknak való tárgyról gondolkodnak”.

Ez nagyrészt természetesen szocializációs hatásoknak köszönhető: lányuk mate-
matikai teljesítményét a szülők hajlamosak fiuk matematikai teljesítménye alá becsülni 
(Yee–Eccles 1988; idézi Hyde–Durik 2005). Továbbá, a fiús anyák a jó teljesítményért 
hajlamosak fiaik képességét dicsérni, sokkal inkább, mint a lányos anyák lányuk teljesítmé-
nye esetén (Pomerantz–Ruble 1998; idézi Hyde–Durik 2005). A fiúkat valamivel jobban 
bátorítják a teljesítményre (bár végül nincs nagy különbség a két nem között), míg a lá-
nyokat a szülőktől való függőségre biztatják (Lytton–Romney 1991; idézi Hyde–Durik 
2005). A tanárok esetében hasonló reakciók figyelhetők meg: a fiúk esetében a teljesít-
ményt dicsérik, míg a lányoknál a jó viselkedést (pl. Dweck–Goetz –Strauss 1980; idézi 
Hyde–Durik 2005). 

A  sikerrel és kudarccal kapcsolatos oktulajdonítások is másképpen alakulnak a két 
nemnél. A lányok a fiúknál kevésbé hajlamosak matematikában elért sikerüket a képes-
ségnek tulajdonítani, a kudarcukat viszont inkább a gyenge képességnek tudják be, szem-
ben a fiúkkal; ráadásul a lányok kudarc esetén rendkívül kritikusak magukkal szemben 
(Stipek–Gralinski 1991; idézi Hyde–Durik 2005). Bár sok egyéb tekintetben kimutat-
ták, hogy a férfiak általában tulajdonítják a sikereiket stabil belső okoknak (jó képes-
ségek, vonások), és a kudarcaikat átmeneti külső tényezőknek (rossz szerencse, mások 
segítségének hiánya), míg a nők éppen fordítva vélekednek (azaz a sikerüket átmeneti 
külső tényezőknek, a kudarcaikat stabil belső okoknak tulajdonítják; Deaux 1976; idézi 
Mio–Awakuni 2000). Kiderült azonban, hogy ez csak a férfias feladatoknál van így, nőies 
feladatok esetén a helyzet éppen fordított (Mio–Awakuni 2000). 
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A teljesítménymotiváció tekintetében változás zajlott le az elmúlt évtizedekben: míg 
az 1950-es években a férfiak a nőknél teljesítménymotiváltabbak voltak, addig az 1990-es 
évekre a nők beérték a férfiakat, és manapság a teljesítménymotiváció tekintetében nincs kü-
lönbség a két nem között (Mednick–Thomas 1993; idézi Hyde–Durik 2005).

A teljesítménymotiváció fogalmának változása  2005-ben Elliot és Dweck arra tett ja-
vaslatot, hogy a teljesítmény helyett használjuk a kompetencia fogalmát, és a teljesítmény-
motiváció helyett a kompetenciamotivációt (részletesebben lásd az önmeghatározási elmé-
letnél). A  kompetenciamotiváció fogalma sokkal tágabb, miközben magában foglalja a 
teljesítménymotivációt, és jobban kifejezi az ember valós törekvéseit, mint a teljesítmény-
motiváció: a kompetenciamotiváció velünk született, folyamatosan aktív (lásd White elmé-
letét fent), jelen van a mindennapjainkban, felöleli a teljes életünket, befolyásolja az érzel-
meinket, a pszichés jóllétünket, és kultúrától függetlenül mindenkinél jelen van. 

 n A MOTIVÁCIÓK SZEMÉLYISÉGELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSE

A személyiségelméletek legtöbbje érinti a motiváció témakörét. Az egyes megközelítések 
emberképéből (lásd 1. fejezet) következik, hogy milyen elvekkel magyarázzák az emberi 
motivációkat − itt most két elméletet tekintünk át részletesebben.

Pszichoanalitikus megközelítés: Freud 

Mint fentebb említettük, Freudra (idézi Sulloway 1987) is nagy hatással volt a darwini 
elmélet, így elképzeléseinek egy részét az ember „állatias” ösztöneire építette. Ez az ő ese-
tében nemcsak forradalmi volt, de még polgárpukkasztó is: képzeljük el, amint a szigorú 
erkölcseiről ismert viktoriánus világba berobban Freud, és rámutat az ember vad oldalai-
ra, arra, hogy látszólag jól szocializált, kifinomult társasági viselkedésünk mögött agresszív 
és a szexuális késztetések húzódnak meg, és hogy ezek megszelídítése nagyon nagy feladatot 
ró a társadalomra. Az egész gyermekkorunkat felöleli, míg a viselkedésünkben jól kontrol-
láltak és kulturáltak leszünk, mert megtanultuk kordában tartani az ösztöneinket. Fogalom-
rendszere szerint tehát (részletesen lásd 1., 18. és 43. fejezet) az emberben munkáló alap-
vető ösztönök a szexualitás és az agresszivitás, ezeket élet- és halálösztönnek nevezte. Csele-
kedeteink mozgatórugóit e két alapvető késztetés adja, az embert az állatvilágtól 
megkülönböztető, magasabb rendű ösztönök létét pedig nem feltételezte. 

Az életösztön a túléléssel, szaporodással és örömszerzéssel kapcsolatos késztetésekben 
fejeződik ki, energiája a libidó (szexuális eredetű hajtóerő, de a szexuálisnál általánosabb, 
összességében életenergiaként fogható fel). A halálösztön az önpusztítás és a mások el-
pusztítására irányuló késztetés (agresszió; a halálösztönből csak az agresszió darwinista). 
A magasabb rendű, humán cselekvések magyarázatára is e két ösztön szolgál, ami mind-
össze egy elhárító mechanizmus (lásd 18. fejezet) révén valósul meg: a szublimáció képes 
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a szociálisan elfogadhatatlan ösztönöket a társadalom számára elfogadható más készte-
tésekké alakítani. Ilyen például a szexuális energiák alkotóvágyban való kiélése a költő-
nél, vagy az agresszív késztetések szublimációja a segítő viselkedésben a sebészorvosnál 
(Carver–Scheier 1998). A szublimáció az emberi viselkedés nagyon fontos eleme, Freud 
szerint a civilizáció egésze ezen alapszik. A művészetek, a tudomány, a békés együttélés és 
egymás segítése csak így lehetséges, ez az elhárítás emel ki minket az állatvilágból. 

Freud meglátása szerint felnőtt motivációinkat, személyiségünket részben ezen ösz-
tönök, az ezeket megcélzó szocializációs hatások, másrészt a személyes múltunkban, a 
gyermekkorunkban elszenvedett konfliktusok, traumák határozzák meg (determinizmus). 

A pszichoanalitikus elmélet egyik legtöbbet vitatott témája a fenti ösztöntan, az elmé-
letet továbbfejlesztő teoretikusok is ezen a ponton tértek el leggyakrabban Freud elkép-
zeléseitől (Komlósi 2001). Amennyire forradalmi az elmélet, olyannyira sötét képet is 
fest az emberről, az egész életünk az ösztönök társadalmilag megfelelő formában történő 
kielégítéséről szól, és erre mindössze egyféle mechanizmus adott (szublimáció), amely-
nek működtetése rengeteg energiát emészt fel, de csak ezáltal válhatunk emberivé: mind-
ez hatalmas feladat, és talán nem is tekinthető egészen reális elképzelésnek. 

Humanisztikus megközelítés: Maslow

Maslow (1943) teljesen szembehelyezkedik a freudi nézőponttal, elsődleges célja, hogy 
annak cáfolatát adja az ember nagyon is humán, korántsem állati eredetű, valamit pozitív 
és magasabb rendű törekvéseivel. Az emberi szükségleteket átfogó motivációs rendszere 
hierarchikusan épül fel (piramismodell, bár ő maga nem használta ezt a megjelenítést, lásd 
10.3. ábra). A szükségletek − amelyek velünk születettek − egyéni életünkben egymás 
után fejlődnek ki, sorrendjük a következő:

  Alapvető fiziológiai szükségletek – Ezek a legerősebben jelentkező szükségletek. Egy-
mástól viszonylag jól elkülöníthetők, és testileg jelentkeznek, idetartozik a táplálko-
zás, az ivás, a szexuális viselkedés. Ezek közül az evés/ivás szükséglete egyértelmű 
prioritást élvez az újszülötteknél, ahogy ezt Freud elméletének orális szakasza is tár-
gyalja (lásd 18. fejezet). Olyan kultúrákban, ahol az élelem szempontjából a túlélés a 
tét, a fiziológiai szükségletek erőteljesebben befolyásolják az egyéni sorsokat, mint az 
egyéb motivációk.

  Biztonsági szükségletek – Betegségek, fájdalom, fizikai fenyegetettség elkerülése, a 
biztos, rendezett, kiszámítható környezet keresése (például gyakran biztonságra tö-
rekszünk az anyagiak és a munka terén is). Gyerekeknél ez kimondottan erőteljesen 
jelentkezik, ragaszkodnak a biztonsághoz, az állandósághoz, a strukturált és bejósol-
ható környezethez. 

  A szeretet szükséglete – A gyengédség, a valahová tartozás, a viszonzott szeretetkap-
csolat iránti vágyakozás, a barátság, párkapcsolat, csoportokhoz tartozás formáiban 
jelenik meg. 



10. MOTIVÁCIÓ n 317

  A megbecsülés és önértékelés szükséglete – Önbecsülésre és öntiszteletre van szükségünk, 
értékesnek szeretnénk megélni magunkat, másrészt ezt szeretnénk kapni másoktól is, 
a hírnév, elismerés, státusz formájában. Ha ez a szükségletünk kielégül, magabiztosak 
vagyunk, értékesnek és erősnek érezzük magunkat, ami segít, hogy kompetensek és 
produktívak legyünk az életünkben. 

  Az önmegvalósítás szükséglete – Ez a legmagasabb szintű humán késztetés. A képes-
ségeink, készségeink kiteljesítését, a fejlődést, a növekedést, az önmagunk tökélete-
sítése iránti vágyat jelenti. „A zenésznek zenélnie, a művésznek festenie, a költőnek 
írnia kell, ha véglegesen boldog akar lenni. Amit az ember tud, azzá kell lennie. Ezt 
az igényt nevezhetjük önmegvalósításnak.” (Maslow 1989, 382.) Az önmegvalósítás 
viszonylag későn, az élet közepe felé jelenik meg.

Egy felsőbb szinten működő szükséglet csak akkor keletkezhet és motiválhatja az em-
bert, ha az alatta lévők legalább részben ki vannak elégítve. Gondoljunk például arra, 
hogy milyen feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy egy gyerek motivált legyen a ta-
nulásra. A biztonságos, kiszámítható környezet például sokat jelent: a saját pad, a „bela-
kott” osztályterem meghittsége jó alapot teremt a tanuláshoz. Vagy szomorú példa lehet 
még, amikor az „elhanyagolt” gyereket kevéssé érdekli a tanulás szeretetigényének kielé-
gületlensége miatt. A matekórai példára visszatérve, Rékán azt látjuk, hogy addig nem 
tud a tanulással foglalkozni, amíg nem evett.

Az első négy szükséglet minőségileg más szinten van Maslow szerint, ezeket deficit-
szükségletek, azaz hiányalapúak, működésük homeosztatikus (optimumarousal-elv), a 
kielégülés után nem motiválják tovább a személyt. Az önmegvalósítás viszont ún. növe-
kedési szükséglet: természetéből adódóan önjutalmazó jellegű, magát a növekedés folya-
matát élvezzük (ez optimális arousalszinten zajlik), nem pedig valamilyen cél elérését. 
„Az általánosítás alapjául szolgáló megfigyelés annyi, hogy az önmegvalósító emberek ál-

Önmegvalósítás

Megbecsülés, 
önértékelés

Szeretet

Biztonság

Fiziológiai 
szükségletek

Növekedési szükséglet

Deficitszükséglet

10.3. ÁBRA  Maslow elmélete – a szükségletek hierarchiája (1943)



318 n HARMADIK RÉSZ. MEGISMERŐ FOLYAMATOK SZEREPE 

talánosságban és gyakorlatilag minden szempontból élvezik az életet, míg a legtöbb em-
ber csak a diadal, a teljesítmény, a csúcs vagy a csúcsélmény ritka pillanatait élvezi.” (Mas-
low 2003, 98.) Az önmegvalósítás szintjén válunk kellően éretté ahhoz, hogy – elhagyva 
a „külsőségeket”, a létszükségletek vezessék életünket. Ez a függetlenség teszi lehetővé, 
hogy önzetlenül, az énességet félretéve tudjuk magasabb szinten megélni a piramisban 
alább elhelyezkedő szükségleteinket is (pl. elfogulatlan szeretet) (Komlósi 2001). Az 
eddig tárgyalt legátfogóbb elmélethez, a Murray-féle szükségletelmélethez képest Mas-
low-nál jelentős újdonság az önmegvalósítás beemelése a motivációk közé.

Fontos még, hogy bár Maslow szerint a magasabb rendű szükségletek kielégítése jobb 
külső feltételeket igényel társadalmilag, gazdaságilag és politikailag (2003), megjegyzi 
(1989), hogy számos kivételt lehet megfigyelni ez alól. Jó példa erre az alkotó ember, 
akinek alkotóvágya az alapvető kielégülés hiányában is jelentkezhet. Azt is fontos látni, 
hogy a szükségletek kielégülése ritkán lehetséges teljes mértékben. Felnőttkorban már 
képesek vagyunk elviselni a nélkülözést, kielégületlenséget is, ám az egyes szükségletek 
tartós, hosszabb ideig tartó kielégületlensége maradandó nyomot hagyhat a személyiség-
ben. A sokáig tartó extrém éhezés például annak megszűnte után is az élelem, a táplálko-
zás felülértékelését eredményezheti, vagy a szeretetkapcsolatok kora gyermekkori hiánya 
az intim kapcsolatok kialakításának képtelenségét okozhatja felnőttkorban. Végül azt is 
érdemes kiemelni, hogy a legtöbb viselkedést egyszerre több szükséglet is motiválhatja, 
például a szexualitás mint fiziológiai szükséglet jelentkezhet, vagy egy másik szinten a 
szeretet igényének kielégítését is szolgálhatja. 

 n TELJESÍTMÉNYMOTIVÁCIÓ ÉS A TANULÓK CÉLJAI

A teljesítménymotiváció kutatásának sokkal pontosabb irányt adtak a célorientációs elmé-
letek, amelyek manapság a legmodernebb megközelítésnek tekinthetők: ezen a téren az 
utóbbi két évtizedben a leginkább kutatott témakör a célok és motiváció kapcsolata, 
vagyis hogy a tanulók milyen célokat tűznek ki maguk elé (ezek az elméletek elsősorban 
a gyerekek, fiatalok tanulási motivációival foglalkoznak). 

Vannak diákok, akik elsődleges célja, hogy minél nagyobb tudásra tegyenek szert, mi-
nél több feladatot oldjanak meg sikeresen. Vannak, akik a többiekhez képest szeretné-
nek jól teljesíteni, a legjobbak akarnak lenni az osztályban. A tanulók egy további része a 
túlélésért küzd, fő céljuk annak elkerülése, hogy ne bukjanak meg. Ezenfelül van olyan, 
aki csak azért jár az iskolába, mert ott találkozhat a barátaival. Vajon a különböző célok 
miként függnek össze a hatékony tanulással, illetve az azt meghatározó számos tényező-
vel, mint például a tanulási módszerek kiválasztásával, az énhatékonysággal, a tanulmányi 
eredményekkel, a szorongással, a sikerek és kudarcok attribúciójával, az intrinzik motivá-
cióval és a kitartással? Továbbá, mi az egyes célok szocializációs háttere, és milyen kör-
nyezeti feltételek idézik elő, befolyásolják a célok kitűzését?

A célorientációs elméletek (összefoglalását magyarul lásd Fejes 2011; Pajor 2013) ab-
ból a kérdésfeltevésből indultak ki, hogy azonos képességű tanulók vajon kudarc után miért 



10. MOTIVÁCIÓ n 319

mutatnak eltérő teljesítményt újabb teljesítményhelyzetben. Dweck (2012; lásd még A fix- 
és a növekedésorientált gondolkodásmód című részt) egyik korai vizsgálata arra irányult, 
hogy gyerekek hogyan reagálnak a kudarcokra. Megdöbbenve tapasztalta, hogy néhány 
gyerek kimondottan kihívásként fogja fel a kudarcot, izgalmasnak találták, hogy valami 
meg oldhatatlannak tűnő akadályba ütköztek. Ez számára érthetetlen és paradox volt. A té-
mában tovább vizsgálódva később kiderítette, hogy − az elvárásaival összhangban − valóban 
vannak ún. tehetetlen tanulók, akik bár jól teljesítenek és sikeresek, a nehezebb feladatoknál 
kétségbeesnek, szoronganak, a kudarcot a képesség hiányának tulajdonítják, a sikertelenség 
után pesszimisták lesznek, kevésbé élvezik a feladatokat, teljesítményük jelentősen romlik. 
Ezzel szemben vannak tanulásorientált tanulók, akik intrinzik motivációval, optimistán és 
nagyobb erőfeszítéssel reagálnak a kudarchelyzetre, kihívásként tekintenek rá. (Fontos emlé-
keznünk rá, hogy amíg a feladatok könnyűek, és sikerrel kecsegtetnek, addig mindkét típu-
sú tanuló ugyanolyan optimistán és kitartóan áll a munkához.) 

Úgy tűnt, a tanulók közötti különbségek az általuk kitűzött célokkal magyarázhatók. 
Az előbbiekkel összhangban Dweck és Leggett (1988) iskolai teljesítményhelyzetben 
kétféle céltípust azonosítottak. Az egyik az eredménycél, amely arra irányul, hogy a) a sze-
mély bizonyítsa, hogy jó képességgel rendelkezik, b) felülmúljon másokat, és c) jó eredménye-
ket érjen el. A másik a tanulási cél, az ilyen célokkal rendelkező személy le akarja küzdeni 
az akadályokat, új dolgokat akar tanulni, új készségeket akar elsajátítani. Tehát míg az ered-
ményorientált a képességeit szeretné visszaigazolni, addig a tanulásorientált a képességeit 
fejleszteni szeretné. Az eredménycélokkal kapcsolatban azt feltételezték, hogy – mivel itt 
a teljesítmény a képességek mérőeszköze (lásd még A fix és növekedésorientált gondol-
kodásmód című részt) – ezek gyengébb kitartással, teljesítménnyel és alacsony intrinzik 
motivációval járnak együtt. Az tanulási célokkal kapcsolatban az volt a feltevés, hogy az 
magas szintű kitartással, teljesítménnyel és intrinzik motivációval jár együtt, kudarchely-
zetben is. E kettőre jó példa Viktor és Zita: míg az előbbi inkább eredményorientáltnak, az 
utóbbi inkább tanulásorientáltnak tűnik.

Látható, hogy a célorientációs elmélet a megszületésekor nem volt értékítélettől men-
tes, egyértelműen feltételezte, hogy a tanuló szempontjából az a jó, ha a tudásvágy hajtja, 
az pedig káros, ha folyamatosan a képességeit igyekszik igazolni. A szerzők feltevése sze-
rint a kétféle célorientáció egymás ellentéte (valaki vagy erős elsajátítási motivációval, 
vagy erős eredménymotivációval bír), de később kiderült, hogy ezek független dimenzi-
ók, vagyis az is elképzelhető, hogy valaki mindkét orientációval rendelkezik, vagy éppen 
az egyikkel sem.

Bár az elsajátítási célok a kutatásokban valóban viszonylag konzisztensen együtt jár-
tak a teljesítménnyel, az énhatékonysággal, intrinzik motivációval, kitartással, és az isme-
retszerzéssel (pl. Grant–Dweck 2003), az eredménycélokkal kapcsolatban nem találták 
egyértelmű összefüggéseket: valamikor negatívan kapcsolódtak az énhatékonysághoz, 
máskor viszont pozitívan (pl. Van de Walle et al. 1999). Kiderült, hogy ezt leginkább az 
eredménycélok azon aspektusának köszönheti, ami a másokkal történő összehasonlításra 
vonatkozik. Amennyiben a tanuló a többiekkel történő összehasonlításban akar jobb len-
ni, annak nincs feltétlenül negatív hatása az intrinzik motivációra, sőt esetleg növelheti 
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is (Grant–Dweck 2003). Azaz elképzelhető, hogy az a tanuló, aki másokhoz képest jobb 
teljesítményre törekszik, jobb eredményeket érhet el, mint az a diák, akinek a célja, hogy 
bebizonyítsa, hogy milyen jó képességei vannak. 

A korábbi és későbbi modellek − például az előbbi problémák miatt − leegyszerűsí-
tőnek tűntek ahhoz képest, amilyen összetett motivációkkal a diákok teljesítményhely-
zetben rendelkeznek, ezért Elliot és McGregor (2001) kidolgozták a 2×2-es teljesítmény-
cél-elméletet. Ennek fő mondanivalója, hogy a teljesítménycélok mellett azt is számba kell 
venni, hogy ezek hogyan jelentkeznek a vágyott, elérendő kimenetelek, illetve az elkerü-
lendő, negatív kimenetelek kapcsán. A tanulók saját teljesítményüket értékelhetik részint 
a) a tanulás eredményessége, és b) a saját fejlődésük szempontjából (előrelépés a korábbi szint-
hez képest), másrészt pedig c) mérhetik másokhoz is a teljesítményüket. Ebből az első kettő 
lényegében ugyanaz, mivel egy új anyag elsajátítása sikeresebb feladatvégzést, valamint 
a tudás gyarapodását, fejlődést is jelent. Ezt a közös célt nevezik elsajátítási célnak (új 
tudás elsajátítása, alkalmazása és fejlődés; lényegében azonos a fentebb emlegetett tanu-
lási céllal); míg a harmadikat a másokkal történő összehasonlítás miatt viszonyító célnak 
(a fenti eredmény célból ez csak az összehasonlító aspektust tartalmazza). Ha ezt a kettőt 
kombináljuk azzal, hogy a személy inkább arra motivált, hogy megközelítse a vágyott 
célokat, vagy elkerülje a negatív kimeneteleket, akkor négy különböző teljesítménycélt 
azonosíthatunk (Elliot–McGregor 2001): közelítő-elsajátítási célok, közelítő-viszonyító cé-
lok, elkerülő-elsajátítási célok, elkerülő-viszonyító célok.

A közelítő-elsajátítási motivációkkal bíró diákok célja az ismeretek megértése, elsajátí-
tása és alkalmazása, és a fejlődés (lásd 10.2. táblázat). Az elkerülő-elsajátítási célok furának 
tűnhetnek, hiszen az elsajátítási célok itt a negatív kimenetelek körül forognak. Ezt úgy 
tudjuk megérteni, ha azt a lehetőséget vesszük számba, hogy a tanuláshoz való viszonyt a 
szorongás színezi át: a tanulók attól félnek, hogy nem értik teljesen az órai anyagot, hogy 
nem tudnak mindent megtanulni, hogy hibáznak vagy kihagynak dolgokat. A  szerzők 
erre a hibázásra nagyon kényes perfekcionistát hozzák fel példának. Közelítő-viszonyító 
célok mellett a tanulók másokhoz képest szeretnének jobb jegyeket, eredményeket el-
érni; az elkerülő-viszonyító célokkal rendelkező diákok fő törekvése pedig, hogy ne tel-
jesítsenek másoknál rosszabbul (Elliot–McGregor 2001). A  teljesítménymotivációnál 
jelzett sikerorientáció és kudarckerülés dimenzió tehát megmaradt, de nem pusztán ezek 
kombinálódnak (mint az önbecsülés elméletben, lásd fent), hanem egész pontosan, letisztul-
tan jelennek meg a konkrét tanulási célok (tanulási hatékonyság, fejlődés, másokkal történő 
összehasonlítás), a sikerorientáció és kudarckerülés pedig ezekhez kapcsolódik.

Az egyik legérdekesebb motivációs sajátosság, az elkerülő-elsajátítási célok valahol 
félúton vannak az optimális és nem optimális motivációs orientációk között. Minden-
képpen optimálisabb a tekintetben, hogy az ilyen motivációs sajátossággal rendelkező 
tanulók az iskolai órákat érdekesnek találják, és időnként vannak közelítő-elsajátítási/
eredménycéljaik is (szemben az elkerülő-eredményorientált diákokkal), viszont a köze-
lítő-elsajátítási célokkal rendelkezőkhöz képest valamivel szervezetlenebbül tanulnak, és 
sokszor már az esemény bekövetkezte előtt szoronganak. Tehát ez az elkerülő cél nem 
feltétlenül rossz hatású.
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A közelítő-viszonyító célok lehetőséget adtak arra, hogy kicsit összetettebben kezeljük a 
másokkal történő összehasonlítás kérdését, pozitív sajátosságokkal is felruházzuk. Az 
ilyen célok ugyanis vagy nincsenek hatással az intrinzik motivációra, vagy akár erősíthe-
tik is azt (Grant–Dweck 2003). Ugyanakkor, ha a tanári gyakorlatot nézzük, amennyiben 
az ilyen összehasonlító működésmódot támogat, az ismét vagy nincs hatással, vagy gyen-
gítheti is az intrinzik motivációt (Murayama–Elliot 2009) (ez nagy valószínűséggel a 
kontrolláló tanulási környezet miatt van; lásd lent). Annak tehát jó hatása lehet, ha job-
bak akarunk lenni másoknál (közelítő-viszonyító orientáció), de kevéssé hatékony, ha el 
akarjuk kerülni, hogy másoknál gyengébbnek tűnjünk (elkerülő-viszonyító orientáció), 
mert ez utóbbi rosszabb eredményeket, nagyobb szorongást és csökkent érdeklődést 
eredményez. A közelítő-viszonyító célok tanulmányi eredményekre gyakorolt hatását a 
nemzetközi kutatásokkal ellentétben magyar serdülők mintáján több vizsgálatban sem 
sikerült bizonyítani (Pajor 2013). 

A célok keveredése  Fontos még az is tudunk, hogy a teljesítménycélok nem tipológiák, 
a diákok nem kizárólag egyik vagy másik orientációval rendelkeznek, hanem ezek egyszer-
re, egymással kölcsönhatásban határozzák meg a tanulói motivációkat. Egy fiatal számára 
egyszerre lehet fontos a mások felülmúlása és az önfejlesztés. Például, ha a tanuló nagyfokú 
érdeklődéssel lép be egy oktatási helyzetbe, ugyanakkor elsősorban annak függvényében 
ítéli meg a saját sikerességét, hogy másoknál jobban teljesít-e, akkor számára a társas össze-
hasonlítást hangsúlyozó környezet optimális lehet a motiváció szempontjából (a teljesít-
ménymotiváció és versengés ide kapcsolódó témáját lásd lent). Ezzel ellentétben, ha a tanu-
ló elsődleges célja a többiekhez képest gyenge teljesítmény elkerülése, akkor a kezdeti ér-
deklődését az összehasonlítást támogató környezet kiolthatja. Az elsajátítási célok által 
motivált tanulók, ha olyan környezetbe kerülnek, ahol a társas összehasonlítást hangsúlyoz-
zák, esetleg erősödhetnek a viszonyítási céljaik, mert megnövekedett figyelmet fordítanak 
a másik teljesítményére. A matekórán Zita és Krisztián leginkább közelítő-elsajátítási célokat 
mutatnak, Miklós és Viktor szintén, de ők ketten még közelítő-viszonyító célokkal is ren-
delkeznek. Ella leginkább elkerülő-viszonyító célokat mutat. 

10.2. TÁBLÁZAT  A 2x2 teljesítménycél-elmélet (Elliot–McGregor 2001)

Közelítő Elkerülő

Elsajátítási

  cél a tanulás, a tanultak megértése és si-
keres alkalmazása 

  cél az önfejlesztés, haladás
  teljesítmény megítélésének kritériu-

ma: hogyan teljesített, saját magához 
képest mennyit fejlődött 

  cél a félreértelmezés, a hibázás elkerülése
  cél, hogy ne hagyjon ki tanulnivalót vagy 

ne felejtse el a tanultakat, ne hagyjon fel-
adatot befejezetlenül

  teljesítmény megítélésének kritériuma: a 
saját maga által kitűzött teljesítményt ne 
múlja alul

Viszonyító

  cél a társak felülmúlása
  teljesítmény megítélése normatív kri-

tériumok alapján: másoknál jobb ered-
mény, pontszám, feladatmegoldás

  cél annak elkerülése, hogy másoknál gyen-
gébbnek tűnjön 

  teljesítmény megítélése normatív krité-
riu mok alapján: ne legyen rosszabb ered-
ménye a társainál
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A teljesítménycélok megjelenése a tanulóknál  Elsőre természetesen nagyon nehéz 
felismernünk, hogy az egyes diákok konkrétan mire motiváltak a tanulásban. Kiindulha-
tunk abból, hogy azt figyeljük meg az osztályteremben, kinél tapasztalunk erősebb vagy 
gyenge teljesítményre való törekvést, és ha az előbbivel találkozunk, az mennyire tűnik 
természetesnek. A pszichológusok (Fenichel 1945; idézi Millon 2011) már nagyon ko-
rán leírták, hogy a túlhajtott teljesítménymotiváció célja valamilyen belső hiányállapot, 
legtöbbször a gyenge önértékelés helyrebillentése, kompenzációja – nem egészséges 
pszichés folyamat. A teljesítményre való törekvés autentikus formában éppen ezért általában 
nem túlhajtott, hanem annál mérsékeltebb, a szorongásból (ha jelen van) inkább a facili-
táló (ösztönző szintű; optimális arousalszintet hoz létre) jellemzi, nem a debilizáló (a tel-
jesítményt a feszültség miatt lerontó; túl magasra emeli az arousalszintet) (lásd 10.2. 
ábra). Az ilyen diák általában érdeklődik a feladat iránt, azt kihívásként fogadja, inspirálja 
őt, viselkedése, feladatvégzése rugalmas, választáson, döntésen alapuló, élvezi magát a 
tevékenységet is, nem csak annak eredményét. Örül a sikernek, a kudarcnál nem törik le, 
hanem végiggondolja, elemzi, hogyan javíthatna a teljesítményén, és a kis eredmények-
nek is tud örülni, a fejlődés jobban érdekli, mint az, hogy visszaigazolja saját kiválónak 
vélt képességeit: például a feladatvégzés során magára a feladatra és nem az énre fókuszál 
(lásd fent, illetve A fix és növekedésorientált gondolkodásmód című részt). Ez leginkább 
a dominánsan közelítő-elsajátítási célokkal rendelkező diákokra jellemző, de még azok kö-
zül is néhányra, akik leginkább közelítő-viszonyító orientációval bírnak, mert érdeklődőek 
lehetnek, és viszonylag rugalmasan kezelhetik a teljesítményt. Összességében Zita, Krisz-
tián és Miklós teljesítménnyel kapcsolatos viselkedése például autentikusnak tűnik, lel-
kesek és rugalmasak (valószínűleg Endréé is az, de ezt most nem látjuk). Miklós esetében 
jelen vannak közelítő-viszonyító célok is, de ez nem merevíti be a viselkedését. 

A másik végponton viszont, minél erősebbnek érezzük a diák teljesítményre való tö-
rekvését, annál valószínűbb, hogy törekvéseit belülről kontrolláló feltételek uralják, ame-
lyek kényszerítő erővel nyomják őt a teljesítmény felé. Ezt általában abból látjuk, hogy 
a tevékenység elveszíti rugalmas, örömöt okozó, játékos jellegét, és a személyen teljes 
egészében eluralkodik a valaminek való megfelelés érzése, a szorongás. A jegyekért két-
ségbeesetten küzdő diákok, akik a végletekig szoronganak a dolgozatírásnál vagy felelés-
nél, akiknek a négyes már rossz jegynek számít, akik arra figyelnek, hol hibázhattak, vagy 
hogyan állnak a társaihoz képest, általában nem autentikusan, hanem belső kényszer (ne 
hibázzak/ne legyek rosszabb a többieknél) hatása alatt teljesítenek. Ezek között a diákok 
között inkább dominánsan elkerülő orientációjú (elkerülő-elsajátítási, elkerülő-viszonyí-
tási) fiatalok vannak, mivel ennek az orientációnak jellemzője, hogy a szorongás a vezető 
érzelem. Ha azokra a fiatalokra gondolunk, akik ügyesek, kompetensek, de leginkább a 
jegyekért, a konkrét eredményekért küzdenek (nem érdekli őket a tanulnivaló vagy a fejlő-
dés), rájuk mindkét viszonyító és az elkerülő-elsajátítási orientáció is jellemző, de enyhébb 
szinten, és ezek keveredéséből áll elő ez a viselkedés. Viktor esete érdekes: bár a siker-
széria során úgy nézhet ki, hogy közelítő-elsajátítási célok jellemzik, a kudarcra adott reak-
ciója rávilágít, hogy valószínűleg erőteljes közelítő-viszonyító céljai is vannak. Viktort ter-
mészetesen nem nevezhetjük hiperversengőnek, ha az lenne, akkor a közelítő-viszonyító 
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célok dominálnának (és nem igazán rendelkezne közelítő-elsajátítási célokkal). A  na-
gyon versengő diákok kínosan ügyelnek arra, hogy mindig jobbak legyenek másoknál 
– közelítő-viszonyító, és természetesen emellé bejöhet mindkét elkerülő orientáció is –, az 
ezzel kapcsolatos belső feszültség azonban sérülékennyé teszi őket a kudarcokkal szem-
ben (lásd A fix- és növekedésorientált gondolkodásmód című részt lent). 

A teljesítménycélokat befolyásoló szocializációs hatások

A közelítő-viszonyító cél olyan nevelési hatásra alakul ki, ahol a szülők a gyerek viselkedé-
sének függvényében fogadják el gyermeküket (ha a gyermek az elvárt módon viselkedik, 
akkor elfogadják/szeretik, de ha nem, akkor a szülők megvonják az elfogadást/szerete-
tet), illetve az apa a gyermek személyére vonatkozó pozitív visszajelzést ad (lásd még Az 
információs és kontrolláló tanári visszajelzések és ezek hatásai című részt). Így a gyermek 
arra szocializálódik, hogy azért hajtson a teljesítményre, mert ezzel szülői elismerést és 
elfogadást nyer, illetve csak ekkor érzi magát értékesnek (Elliot–McGregor 2001). Ez a 
szülői háttér ellentmond annak, hogy az ilyen célok pozitív kapcsolatban állnak az intrin-
zik motivációval, és elsőre nehéz is értelmezni. Egy lehetséges magyarázat, hogy a szocia-
lizáció során a feltételes elfogadás a gyermek azon viselkedéseire, teljesítményeire is ki-
terjedt, amelyek a gyermek érdeklődésén alapultak, így a gyermek lelkesen folytatta eze-
ket a tevékenységeket. 

Az elkerülő-viszonyító gyerekek szüleinek visszajelzései legtöbbször negatívak és a 
gyermek személyére irányulnak, és az anyák általában teljesítményszorongást keltenek 
a gyermekükben. A gyermek így a negatív következmények elkerülésére törekszik, mert 
ezek jelentősen rontják az önértékelését. Érdekes módon az elkerülő-elsajátítási orientá-
ció szocializációs háttere ehhez hasonló, de nem jár negatív következményekkel (Elliot–
McGregor 2001). 

A  közelítő-elsajátítási orientációhoz nem kapcsolódik jellegzetes szocializációs hát-
tér, ami egybevág White azon álláspontjával, miszerint az elsajátítási motívum − White 
fogalomhasználatával a kompetenciamotívum − velünk született, a működéséhez nincs 
szükség semmilyen kiváltó, erősítő hatásra (Elliot–McGregor 2001).

 n AZ ÖNMEGHATÁROZÁSI ELMÉLET

A humanisztikus elméletek felszabadították az emberi természetről, és így az emberi mo-
tivációról szóló gondolatokat, és további pozitív elképzeléseket inspiráltak. Így fejlődött 
ki a manapság egyik legmeghatározóbbnak számító Deci és Ryan-féle önmeghatározási 
elmélet (1985), amely egészen konkrét formát adott a szerzők által alapvetőnek vélt humán 
szükségleteknek. Míg például Maslow az általa önmegvalósítóként felismert, kiválóság-
ként elkönyvelt embereket figyelt meg és írt le, és állításait kevéssé sikerült vizsgálatok-
ban bizonyítania, addig Deci és Ryan az alapvetőként felismert késztetéseket Maslow-nál 
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határozottabban vitte be a hétköznapi életbe, az átlagember szintjére, és kísérletek tucat-
jában bizonyította, hogy e szükségletek kielégülése kivétel nélkül mindenkinél jó hatást 
gyakorol a személyiségfejlődésre. Deci és Ryan csak olyan humánspecifikus szükségletekkel 
foglalkozik, amelyek hozzájárulnak, sőt alapvetőek a pszichés növekedés (gazdagodás a ta-
pasztalatok által, személyiségfejlődés), az integritás (egyre nagyobb egység , összhang kialaku-
lása a személyben), és a pszichés jóllét eléréséhez. A  szerzők tehát nem vizsgálnak egyéb 
szükségleteket, amelyek lehetnek ugyan emberiek, de nem járulnak hozzá a személyiség-
fejlődéshez (közülük néhány nem is igazán pozitív törekvés), ilyen lehet például a Mur-
ray-féle hatalmi szükséglet. Bár Deci és Ryan késztetései emlékeztetnek a Maslow-féle 
szükséglethierarchia legfelső három motivációjára (valahová tartozás, megbecsülés, ön-
megvalósítás), a szerzők ezeket nem kötik Maslow elméletéhez. Összefoglalva tehát, az 
alábbi három szükséglet tekinthető a legmagasabb rendű humánspecifikus motivációnak 
(Deci–Ryan 1985):

  Autonómia: annak érzése, hogy amit csinálunk, az a mi akaratunkból következik és 
kongruens az énünkkel (illeszkedik az egyéniségünkhöz, az érzéseinkhez). A  saját 
kezdeményezés átélése, az érdeklődések, a saját érzések, gondolatok, ötletek kifeje-
zése, megvalósítása, tevékenységekbe való átültetése jellemzik ennek a szükségletnek 
a kielégülését. A kongruencia azért fontos, mert vannak dolgok, amiket ugyan saját 
akaratból teszünk meg, de nem, vagy egyelőre még nem kongruensek az énünkkel. 
Például gyerekkorunkban leginkább azért jártunk edzeni, mert a szüleink beírattak 
valamilyen sportra, és végig is csináltuk az edzést az edző utasításainak megfelelően, 
mindezt saját akaratunkból, mert fontosnak tartottunk, hogy megfeleljünk a szüleink 
és az edző elvárásának, de a sport akkor még nem természetes része az énünknek, 
még nem teljes egészében érdeklődésből és belső élvezetből műveltük. Az autonó-
mia ellentéte a heteronómia, amikor valamilyen, az éntől idegen erők kontrollja alatt 
állunk, legyenek ezek külsők, vagy belsők. Külső heteronóm erő lehet valamilyen sza-
bály vagy előírás, amivel szembesülünk, és ezt kényszerítő erejűnek érzünk, egyelőre 
nem látjuk be ennek szükségességét, nem tudjuk magunkévá tenni. Ilyen az a helyzet, 
amikor a szüleink kértek, utasítottak minket, hogy járjunk el edzeni, de ezt csak kény-
szerből tettük, legszívesebben el sem mentünk volna. Belső heteronóm erőként lehet 
jelen például valamilyen szülői vagy csoportbeli elvárás, amit ugyan beépítettünk, de 
az nem vált kongruenssé az énnel, belülről kényszerít minket arra, hogy valamilyen 
módon érezzünk, gondolkodjunk vagy cselekedjünk: a szülő, edző mondatait a gon-
dolatainkban halljuk, belülről utasítanak minket az edzésre. Ezen a szinten még nem 
feltétlenül azonosultunk a szülői szándékokkal, ez még nem a sajátunk.

  Kompetencia: megéljük saját hatékonyságunkat a tevékenységeink során, mert meg-
van a lehetőségünk képességeink gyakorlására, növelésére és kifejezésére. Önmagá-
ban a képességeink gyakorlása és kiterjesztése az, ami e szükséglet kielégülését adja, a 
kompetenciaszükséglet beteljesüléséhez nem szükséges valamilyen célt, eredményt elérni 
(amit a teljesítménymotiváció klasszikus fogalmában benne rejlik). Ha például a ke-
rékpározás élményéért tekerünk, azzal kielégül a kompetenciaszükségletünk, de ha 
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csak azért kerékpározunk, mert valahová el akarunk jutni, akkor ez nem magáért a te-
vékenységért történik, ezért a kompetenciaszükségletünk csak részben elégül ki, sőt, 
egyáltalán nem, ha semmi élvezetet nem lelünk a kerékpározásban, csak nyüglődünk, 
amíg eljutunk a célállomásunkra. 

  Kapcsolati: kapcsolatban vagyunk másokkal, másokhoz tartozónak érezzük magun-
kat, illetve a tágabb közösség tagjainak is érezzük magunkat.

Az alapvető szükségletek közös jellemzői (Ryan–Deci 2008):

  A kutatások során bizonyították, hogy e szükségletek kielégülése hozzájárul a személyes 
növekedés érzéséhez, az integritás megéléséhez, és a pszichés jólléthez. Maslow fogalmi 
keretében értelmezve tehát mindhárom szükséglet növekedési szükségletnek tekinthető. 
Ha e szükségletek beteljesülése akadályokba ütközik, akkor a személy motivációja, 
pszichés jólléte, vitalitása csökken, frusztráció, elégedetlenség, reménytelenség és 
más negatív érzelmek jelennek meg.

  A szükségletek velünk születettek, mindenkiben jelen vannak. Ha valaki „lemond” ezek-
ről, vagy igyekszik nem tudomást venni róluk, akkor az előbbi negatív érzelmek és 
gondolatok szűrődnek be az élményeibe.

  A szükségletek univerzálisak, neveltetéstől vagy egyéb változóktól eltekintve minden 
kultúrában és földrészen megtalálhatók. 

  Bár univerzálisan jelen vannak, a különböző kultúrák és gazdasági környezetek egymás-
tól eltérő mértékben támogatják, vagy éppen akadályozzák a szükségletek kielégülését, és 
így különböző szinten járulnak hozzá tagjaik pszichés jóllétéhez vagy a személyes nö-
vekedés érzéséhez.

A fenti három szükséglet még az alapvető pszichológiai motivációk terepén mozogva is 
kevésnek tűnik a fejezet megelőző részeiben olvasott motivációfajtákhoz képest. Mi a 
helyzet például a pozitív önértékelés motivációjával? Ez hova tűnik az önmeghatározási 
elméletből? Ryan és Brown (2003) a pozitív önértékelést nem tekintik alapvető szükség-
letnek, mert nem felel meg a fenti közös jellemzőknek. Ehelyett erre inkább úgy tekint-
hetünk, mint ami a három szükséglet összjátékaként jön létre, ha ezek kielégülése jól ala-
kul, önértékelésünk jelentősen növekszik (Ryan–Deci 2001). Gondoljunk csak egy vizsgán 
szerzett potyaötösre, vagyis ha azt minimális erőfeszítéssel, gyorsan és könnyű kérdések 
nyomán kaptuk. Az ötös nyilván feldob minket és büszkék vagyunk rá, ám azt vesszük 
észre, hogy a kezdeti eufóriánk gyorsan alábbhagy. Mivel az ötöst nem a képességeinket, 
készségeinket próbára téve szereztük, azaz nem kapcsolódott a kompetencia- (és az autonó-
mia-) szükséglet kielégüléséhez, ezért a feldobottság csak átmeneti. Az ötös idővel leértéke-
lődik, nem érezzük, hogy próbára tett volna minket, tisztában vagyunk azzal, hogy potya-
jegy volt, nem kapcsolódott valódi teljesítményhez, így hosszú távon nem emeli az ön-
értékelésünket. Mi a helyzet egyéb humán szükségletekkel? Ezek is részben összerakhatók 
a három szükséglet kielégüléséből, például ilyen a Murray-féle játékszükséglet (a játék so-
rán mindhárom szükséglet kielégülésére jó esély van). Az autonómia és a kompetencia 
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kielégüléséből tudjuk levezetni a megértés, a kompetenciából a rend, a kapcsolatiból pedig 
a gondoskodás szükségletét. Másrészt a Murray-féle agresszió- és hatalmi szükséglet inkább 
az alapvető humán szükségletek frusztrációjából eredeztethetők (azért keletkeznek, mert 
az alapvető szükségleteket a személy nem tudja kielégíteni), de egyébként sem tekinthe-
tők a növekedés irányába mutató, pozitív törekvéseknek. Végül a Maslow-féle önmegvaló-
sítás szintén a három szükséglet összjátékaként jön létre, amelyben van egy kis hangsúlyel-
tolódás: az autonómia kapja a legnagyobb szerepet, ezután jön a kompetencia, majd a 
kapcsolati szükségletek kielégülése. 

Intrinzik és extrinzik motiváció  Az önmeghatározási elmélet eredetileg az intrinzik 
motivációt meghatározó tényezők kutatásával kezdődött, azaz hogy mi befolyásolja, 
hogy egy tevékenységet belső indíttatásból, magáért a tevékenységért (intrinzik jutalom) 
vagy pedig külső (extrinzik) jutalmakért végzünk.

A kétféle motiváció jellemzői

  Intrinzik motiváció: a tevékenységet azért végezzük, mert érdekes és önmagában kielé-
gülést nyújt. Ez a motiváció hozzájárul a személyes növekedéshez, a személyiségfej-
lődéshez. Ahhoz, hogy a személy intrinzik módon cselekedjék, szabadnak kell magát 
éreznie az olyan kényszerektől, mint jutalmak, büntetések vagy egyéb feltételek. Az 
intrinzik motiváció átéléséhez meg kell élnünk az alapvető szükségletek – autonómia, 
kompetencia, kapcsolati – (bizonyos szintű) kielégülését, ekkor lesz a cselekvésünk ön-
meghatározott (a cselekvés belőlünk indul, nincs felettünk kontroll) (Deci–Ryan 1985). 
A három szükséglet közül az autonómia és kompetencia együttes átélése a legfontosabb 
(a kapcsolati csak ezek után jön), autonómia nélkül a kompetencia vagy a kapcsolati 
szükséglet kielégítettsége még nem teremti meg az önmeghatározottság érzését.

  Az extrinzik motiváció valamilyen tőlünk független következményekhez vezet, példá-
ul a jutalom (ajándékok, pénz vagy egyéb, értékben kifejezhető jutalmak) megszerzé-
se, a büntetés (szóbeli, fizikai büntetés, megrovás, elutasítás, különböző megvonások) 
elkerülése. Iskolában a pluszokért, szorgalmi jegyért, piros pontért, törpés pecsétért 
és egyéb jutalmakért végzett tanulási tevékenységek mind ebbe a kategóriába esnek. 
A büntetési oldalt szomorúan summázza egy gimnazista véleménye: „A többség fé-
lelemből tanul, azért, mert fél a megszégyenüléstől, fél a rossz eredménytől, fél attól, 
hogy elveszti a tanár feléje irányuló rokonszenvét.” Extrinzik módon motivált az a cse-
lekvés is, amely valamilyen magasra értékelt cél (pl. elfogadás, elismerés, pozíció, ver-
senyhelyezés, hírnév vagy intézményi felvétel) elérésére irányul. Extrinzik feltételt te-
remt tovább, ha tudjuk, hogy teljesítményünket értékelni fogják, még akkor is, ha később 
pozitív értékelést kapunk. Az ilyen módon motivált tevékenységek közös sajátossága, 
hogy a tevékenység oka számunkra külső, ennek a külső célnak az eléréséért végezzük. Az 
extrinzik nem feltétlenül jelent „külsődlegességet”, ide tartoznak fent leírt belső hete-
ronóm erők, beépítettük ugyan a szülői célt, viselkedést, de az nem a sajátunk, belső 
extrinzik tényezőként van jelen, kontrollál minket.
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Számos kutatás alátámasztotta, hogy az extrinzik motivációs tényezők csökkentik az int-
rinzik motivációt, mivel az extrinzik motiváció nem autonóm (nem támogatja az önmeg-
határozott tevékenységet). Ez akkor is megtörténik, ha az extrinzik tényező időben ké-
sőbb lép be a folyamatba, mint az eredetileg már fennálló intrinzik motiváció: a kutatók 
számos esetben azt tapasztalták, hogyha embereknek külsődleges – főleg kézzelfogható, 
értékben kifejezhető – jutalmakat kínálnak fel egy olyan feladatért, amit eredetileg érdek-
lődésből végeznek, akkor az érdeklődésük fokozatosan alábbhagy (pl. Deci 1971). Egy 
szakiskolásban dolgozó pedagógus például azt mesélte, hogy a szobafestést-mázolást ta-
nuló diákok egyik hétvégén társadalmi munkában kifestettek egy nevelőotthont. A mun-
kát örömmel és nagy egyetértésben végezték, büszkék voltak magukra, és feldobta őket a 
nevelőotthon lakóinak és dolgozóinak öröme is. A rá következő alkalommal egy másik 
helyre mentek hétvégén, ekkor azonban pénzt is kaptak a munkájukért. Ez alkalommal 
azonban már nyoma sem volt a korábbi örömnek és harmóniának, a diákok a pénzen kez-
dek civakodni, annak elosztásán vitatkoztak, a lelkesedés és munkaöröm pedig jelentő-
sen alábbhagyott.

Niemiec, Ryan és Deci (2009) azt találták, hogy ha a személyek intrinzik céljai (pl. 
személyes fejlődés, jó testi egészség, közeli kapcsolatban lenni másokkal) teljesültek, ak-
kor jobban érezték magukat lelkileg, és csökkent a rossz pszichés közérzetük, a negatív 
érzéseik. Ha viszont az extrinzik céljaikat érték el (például több pénzt keresni, ismertté 
válni, elismerésben részesülni), akkor a rossz pszichés közérzetük növekedett. A szerzők 
arra a következtetésre jutottak, hogy az extrinzik célok követése hosszú távon a boldog-
talanság érzéséhez vezet. 

Miért fontos szempont, hogy a tanulásban jelen legyen intrinzik motiváció is? Nem 
elegendő, ha a diákok a jegyekért és az elismerésért, egyéb jutalmakért hajtanak, és igye-
keznek elkerülni a rossz jegyeket, a sikertelenséget? Nem eléggé felvillanyozó a jó jegy 
ahhoz, hogy tanuljanak? Kell emellé még az is, hogy mindez érdekelje őket? A hagyo-
mányos keretek között zajló tanulás alap jellemzője, hogy nagyon sok extrinzik moti-
vációs tényezőt tartalmaz: kötelező anyag, feladatok, utasítások, jegyek, dolgozatok, fe-
lelések, jutalmak-büntetések, idői nyomás, elvárás- és követelményrendszer. Ezt sajnos 
alátámasztja az a megfigyelt tendencia, miszerint az életkor előrehaladtával az iskolához 
való pozitív viszony csökkenni látszik. Egy hazai reprezentatív felmérés (Aszmann 2003) 
adatai szerint például, míg az 5. osztályos tanulók majdnem fele (43%), addig a 11.-esek-
nek már csak harmada (28%) nyilatkozik úgy, hogy élvezi az iskolai munkát és tevékeny-
ségeket. A tanárokról szólva hasonló a kép: az 5.-esek kétharmada (70%) mondja, hogy 
megkapja a szükséges segítséget, a 11.-eseknek már kevesebb, mint a fele (43%) véleke-
dik ugyanígy (Szabó M. 2003). 

Képzeljünk el egy olyan iskolai környezetet, amelyben csak extrinzik tényezők nyo-
mán tanulnak a diákok. Feltételezzük, hogy be szeretnék gyűjteni a jutalmakat, el akarják 
kerülni a büntetéseket, a tanulnivaló pedig nem igazán érdekli őket. Milyen lehet az ilyen 
tanulók tanulási hatékonysága, attitűdje, kognitív teljesítménye, hangulata? Egy ilyen 
környezetben a következőkre számíthatunk:
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  A tanulás inkább magolás alapú, mint értelmes. A diák nem érzi sajátjának az anyagot, 
idegen számára, kényszeredetten, gépiesen tanulja be, így az nehezen vagy épül egybe 
a többi tudásanyagával. Benware és Deci (1984) azt találta, hogy nagyobb intrinzik 
motivációval a tanulók erősebb értelemalapú, fogalmi alapú tanulást és kisebb arányú 
magolásos tanulást mutattak, míg az extrinzik módon motivált diákok több magolá-
son alapuló és gyengébb fogalmi tanulást mutattak. Bruner (1962; idézi Deci–Ryan 
1985) és Rogers (1969; idézi Deci–Ryan 1985) is írtak arról, hogy bár az extrinzik 
kontroll jó memorizáláshoz vezet, nem teszi lehetővé a feladatban való elmélyülést, 
ami támogatná az értelmes tanulást és a kreatív gondolkodást.

  A magolás miatt a diák a számonkérés után pár nappal, héttel már nem is emlékszik 
az anyagra. Diákok sokszor arról számolnak be, hogy azért motiváltak egy anyag meg-
tanulására, mert csak a dolgozatig kell tudni, utána úgy is elfelejtik, akkor már nem 
kell vele foglalkozniuk.

  A bemagolt anyag mereven rögzül, a diák nem mindig tudja azt feladathelyzetben al-
kalmazni, rugalmasan használni, a témában szabadon asszociálni.

  Részben a fentieknek köszönhetően a diákok bizonyos mértékig kényszerként élik 
meg a tanulást, az iskolát pedig kontrolláló, korlátozó intézményként. A tanulás kel-
lemetlen és terhes dolog, és annyit tanulnak, amennyit az általuk kitűzött jegyek el-
éréséhez szükséges. Ha ez a jegy éppen az ötös, megtanulják ugyan az anyagot az ötös-
höz, de így is elidegenedve tekintenek az anyagra, és igyekeznek túlesni a tanuláson. 
A tanulás befejezését úgy élik meg, mintha rabigától szabadulnának meg, a tanultakra 
utóbb nem szívesen emlékeznek vissza.

  A kontrolláló környezetben történő, kényszeredett tanulás alacsonyabb teljesítmény-
hez vezet, mint amire a diák akkor lenne képes, ha az anyag még érdekelné is őt. Gyen-
gébb a diákok kitartása, akadályokkal szembeni ellenállása, teljesítményelvárásaikat 
alacsonyabbra tűzik ki, és a kudarcok letörik, elbátortalanítják őket.

A döntően extrinzik tényezőkön alapuló tevékenységek előbb-utóbb negatív érzelmek és 
állapotok sorához vezet. Tipikusnak tekinthetők az elidegenedettségérzés, unalom, rossz-
kedv, elégedetlenségérzés és az inaktivitás. 

E tekintetben a magyar oktatásról nem fest túl rózsás képet a PISA 2000 nemzetközi 
vizsgálat. A nemzetközi összehasonlításból kiderül, hogy a magyar gyerekek leginkább a 
mechanikus, magolásos tanulási stratégiát alkalmazzák, ez pedig a monotonitás, az élet-
idegenség, „haszontalanság” nyomasztó élményét adja (Havas 2002). Sajnos elmondha-
tó, hogy a tanulási kedv az életkor előrehaladtával gyakran csökken: a felsőbb osztályok 
felé haladva az intrinzik késztetések jelentős csökkenése tapasztalható. Ezért a változásért 
jórészt a rutinszerű oktatás, az érdeklődést csökkentő ismétlődések, a mechanisztikus 
tanítási és tanulási módok tehetők felelőssé (Hidi 2000) − vagy az összes tényezőt figye-
lembe véve, a kontrolláló tanulási környezet (lásd lent).
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Az extrinzik és intrinzik tényezők keveredése  A korábbi példában említett matek-
órán részt vevő diákok közül Zita és Krisztián főképp intrinzik módon motivált. Mik-
lósban, Viktorban és Endrében szintén jó adag intrinzik motiváció munkálkodik, de 
kicsivel több extrinzik is vegyül mellé, mint az előbbi két fiatalnál: a viszonyító célok 
alapértelmezés szerint extrinzik tényezőként működnek. Ez természetesen nem zár-
ja ki, hogy – főleg a közelítő-viszonyító esetében – az intrinzik motiváció is megfér-
jen mellettük. Endrénél nem tudunk viszonyító célokról, viszont a szülői elvárás bel-
ső extrinzik (kontrolláló) tényezőként van jelen. Panni, Kinga és Ella sajnos egyelőre 
főképp extrinzik módon motiváltak, a tanulás egyetlen hatékony módjának a mago-
lás tűnik számukra, de sajnos nem működik maradéktalanul, a bemagolt anyagot va-
lószínűleg nem tudják rugalmasan alkalmazni, ezért nem sikerülnek jól a dolgozata-
ik. Ebből is látszik, hogy az élet számos területén egy időben lehetnek jelen intrinzik és 
extrinzik tényezők, a kettő együttesen befolyásolhatja a viselkedésünket. Az extrinzik na-
gyok sokszor eleve, tőlünk függetlenül adott (jegyek, szabályok, fizetés), de azért ne 
tekintsünk minden egyes extrinzik tényezőre úgy, mint valami fekete bárányra. Az 
extrinzik módon végzett tevékenységek lassan beépülhetnek, integrálódhatnak a sze-
mély motivációs rendszerébe, sőt intrinzikké is válhatnak (ennek fejlődésmenetét 
röviden lásd lent). Ezenkívül az extrinzikek között vannak olyanok, amelyek meg-
férnek az intrinzikek mellett, sőt pozitívan hatnak arra: tanítási környezetben ilyen 
például az információs pozitív visszajelzés, a diákok érdeklődésének felkeltése kü-
lönböző tanári technikákkal vagy érthető, jól strukturált és életteli tananyaggal, vagy 
a diákok aktív bevonása a tanulási folyamatba (lásd alább az Autonómiát támogató és 
kontrolláló tanári viselkedés című részt). Ha a kettő vegyülését nézzük, felmerül a 
kérdés, mi az egészséges egyensúly, honnantól válik nyomasztóvá a sok extrinzik té-
nyező? Ebben a bonyolult feltételrendszerben úgy tudunk eligazodni, ha azt a kérdés 
tesszük fel, hogy jelen van-e tartós intrinzik motiváció a személyben ha ugyanis ez 
megvan, az valószínűleg kivédi az extrinzik tényezők kedvezőtlen hatását. Van 
egy-két aranyszabály is, például ne ajánljuk fel jutalmat senkinek olyan tevékenység 
elvégzéséért, amit az illető eleve intrinzik okból tesz, illetve gyakran emlékezzünk a 
mondásra, miszerint büntetéssel nem lehet nevelni.

Az előbbieket az alapvető pszichés szükségletek nyelvére lefordítva: a diákok vi-
selkedéséről készült pillanatkép arra utal, hogy Zita, Krisztián, Miklós és Endre auto-
nómia- és kompetenciaszükségletei az óra / a tantárggyal való foglalkozás során ki-
elégülnek, Miklós még kapcsolati szükséglete kielégítésére is törekszik azzal, hogy 
magára akarja vonni a tanár figyelmét. Panni, Kinga és Ella autonómia- és kompeten-
ciaszükségletei az óra / a matekkal való foglalkozás során nem elégülnek ki; Panni 
kapcsolati szükséglete a csetelés során részben kielégül. Ez természetesen nem az 
óra, a matek vagy a tanár hibája: a lányok egyelőre nem bíznak eléggé magukban ah-
hoz, hogy rájöjjenek, hogyan válhatnának hatékonyabbá, sikeresebbé a tanulásban. 
Ebben természetesen a tanár sokat tudna nekik segíteni; erről alább, az Autonómiát 
támogató és kontrolláló tanári viselkedés című részben lesz szó. 
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Az intrinzik motiváció kialakulása  Nagyon sok tevékenységet eleinte nem azért vég-
zünk, mert azok érdekelnek minket, mert mi választottuk őket (önmeghatározottak) – 
inkább extrinzik tényezők játszanak benne szerepet. Az iskolában eleinte nem mindig 
azért tanuljuk meg a történelmet, mert annyira érdekel minket, hanem mert így tudunk 
jó jegyeket szerezni. Ahogy viszont telik-múlik az idő, egyre érdekesebbnek találhatunk 
néhány témát (ebben a tanár és maga a tananyag is nagy segítségünkre lehet), így az ext-
rinzik (jegyek, elismerés) mellé bejönnek az intrinzik okok (érdeklődés) is. Ennek leg-
nyilvánvalóbb jele, amikor a kötelező anyagon felül is foglalkozunk a témával, gondolko-
dunk rajta, utánaolvasunk, egyéb forrásokból gyűjtünk információkat. Mindez hosszú 
hónapot, sokszor éveket vesz igénybe. Ugyanígy válhat sajátunkká a sport is, amíg koráb-
ban „belső utasításra” jártunk sportolni, most esetleg már élvezzük is, amit csinálunk, 
örömöt találunk benne. Az extrinzik motiváció tehát autonóm motivációvá válhat, ameny-
nyiben a tevékenységet integráljuk (az énünk részévé válik), és azt már saját választásunk 
nyomán, önmeghatározott módon, a tevékenységért magáért végezzük (nem annyira külső 
tényezők hatására). Mindez azonban legtöbbször fokozatosan, hosszú időtávban zajlik. 
Endrének akkor van jó esélye, hogy teljes egészében saját magának érezze a gépészmér-
nökséget, ha ezt a szakmát teljes egészében ő választja, tényleg érdekli, és nem a szülői 
elvárás vezérli. Ha azonban nem igazán érdekli, a legautentikusabb választás leggyakrab-
ban valamilyen „kompromisszumos megoldás” révén jön létre, Endre végül nem gépész-
mérnök lesz (ami a szülői elvárás), hanem egy ahhoz közel álló szakmát választ, ami job-
ban kifejezi az érdeklődését, sokkal inkább az ő döntésén alapul, például autómérnök 
lesz.

Versengés és motiváció  Korábban szó volt a teljesítménymotivációról. Ehhez szoro-
san kötődik a verseny kérdése, a tanárok az iskolában gyakran versenyeztetéssel igyekez-
nek motiváltabb állapotba hozni a diákokat, izgalmasabbá szeretnék tenni a teljesít-
ményhelyzeteket. Ez érthető is, hiszen a verseny lehetővé teszi a kompetencia átélését, 
és játékosságot, jókedvet, újszerűséget vihet a helyzetekbe. A másik oldalról viszont szo-
rongáskeltő is, ami rontja a teljesítményt, illetve a másik legyőzését mint célt helyezi a 
fókuszba, ami valamelyest gyengítheti az együttműködési hajlandóságot, individualista 
működésmódra serkent − bár a verseny nem feltétlenül az együttműködés ellentéte (Fü-
löp 2001).

Ha a versengésről hallunk, érdemes tudnunk, hogy ez alapvetően kontrollálló feltételt 
támaszt a környezetben, azaz gyengíti az intrinzik motivációt (lásd fent). Ugyanakkor 
pozitív hatásként könyvelhető el, hogy megerősítheti a kompetenciát (Elliot–Moller 
2003; idézi Deci–Moller 2005). A kutatók azt is megfigyelték (Reeve–Deci; idézi Deci–
Moller 2005), hogy ha a versenyt irányító, kommunikáló személyek nem gyakorolnak nyo-
mást a versenyzőkre, nem hangsúlyozzák ki a nyerés jelentőségét, akkor a helyzet kevésbé kont-
rolláló, és így az intrinzik motiváció csak kicsit gyengül. Viszont a nyerés tényére nagy hang-
súlyt helyező, a versengésre erősen buzdító kommunikáció csökkenti az intrinzik 
motivációt. Az eleve érdeklődő, belülről motivált és egyben versengeni szerető diákot 
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még jobb teljesítményre ösztönözheti, mivel ez inkább az átélt kompetenciáját erősíti 
meg, és kevéssé befolyásolják őt a versengés kontrolláló aspektusai. A másik oldalról vi-
szont, ha a tanár a tantárgy iránti érdeklődés felkeltése helyett versenyeztet, hosszú távon 
nem számíthat igazi sikerekre. A sok-sok versenyeztetéssel kialakulhat továbbá a „teljesít-
mény kultusza”, ez pedig már mindenképpen veszélyezteti a tanulás és fejlődés belső mo-
tivációit (Fülöp 2001). A versengés témájával a 22. fejezetben foglalkozunk részletesen.

Autonómiát támogató és kontrolláló tanulási környezet

Az a tanulási környezet, amelyben túlsúlyban vannak az extrinzik tényezők, kontrolláló, 
míg a dominánsan intrizik motivációra épülő környezet autonómiát támogató. A kontrol-
láló környezet fő jellemzője, hogy itt a diák úgy érzi, bizonyos módon kell gondolkodnia, 
éreznie vagy viselkednie, és hogy a tanulás extrinzik célok elérését szolgálja, vagyis a tanulás 
eszköz ahhoz, hogy jegyeket és jutalmakat szerezzen, és hogy elkerülje a büntetéseket. Nem 
azért tanul, mert érdekli, vagy fontos számára az anyag, hanem hogy megfeleljen az ext-
rinzik elvárásnak. 

Ezzel szemben az autonómiát támogató (más szóval információs) környezet: 

a) választást tesz lehetővé, azaz a diák nem érez erőteljes nyomást arra, hogy valamilyen 
módon viselkedjen − ez az átélt autonómiát támogatja. 

b) tartalmas információt szolgáltat arról, hogy a tanuló hatékonyan, kompetensen tevé-
kenykedik, vagy ha a teljesítménye még nem elég hatékony, akkor rámutat arra, ho-
gyan tud ezen javítani. Ez a diák kompetenciaszükségletet elégíti ki (például mert se-
gít neki, hogy hogyan tud javítani), és egyébként valamelyest az autonómiát is, mivel 
a kezdeményezés továbbra is a kezében van, ő a cselekvés forrása (ami az autonómia 
átélésének sarokköve). 

Egyszerűbben megfogalmazna, ahhoz, hogy a tanulás hatékony legyen, azt kell átélnünk, 
hogy „mi vagyunk az oka a tanulásnak”, ez a mi választásunkból következik, és hogy amit 
megtanultunk, abban jók vagyunk, vagy ha még nem is vagyunk annyira jók, akkor is lé-
pésről lépésre fejlődünk.

Az autonómiát támogató (információs) környezet fontos eleme továbbá még, hogy: 

c) a tanár megmagyarázza a diákoknak, miért fontos bizonyos elvárások, követelmények 
teljesítése;

d) annak megértése, nyílt elismerése a tanár részéről, hogy az elvárások, követelmények 
teljesítése nem könnyű, alkalmanként kellemetlen feladat a diákok számára (elismeri a 
tanulók ezzel kapcsolatos negatív érzéseit). 
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E két tényező segít a diáknak belátni a korlátok, követelmények fontosságát és súlyát, eze-
ket gördülékenyebben tudja belsővé tenni. Személyes fontosságuk nő: most már belső 
indíttatásból szeretne megfelelni ezeknek, nem külső kényszerként éli meg őket (ez még 
nem az intrinzik motiváció szintje). E két feltétel intrinzik motivációra gyakorolt hatását 
Koestner, Ryan, Bernieri és Holt (1984) például ékesen bizonyították. A vizsgálatban a 
gyerekek két csoportja szabadon festhetett; az egyik csoportot megkérték, hogy tisztán 
dolgozzanak, ne maszatoljanak, és a végén mossák ki az ecsetet (kontrolláló korlátozás). 
A második csoportot szintén megkérték erre, de megindokolták a kérést, és elismerték, hogy 
a kérés ütközik a maszatolási vágyukkal: tisztában vannak vele, hogy maszatolni nagyon 
élvezetes, ennek ellenére azért lenne jó tisztán tartani az eszközöket és az asztalt, mert 
más gyerekek is szeretnének ott festeni (információs korlátozás). Az eredmények szerint 
az információsan korlátozott gyerekek festés iránti intrinzik motivációja magasabb volt a 
tevékenység során, mint a kontrollált csoporté, vagyis az információs csoportnál a ma-
gyarázat és a kellemetlen érzelmek elismerése kiküszöbölte a korlátozásból adódó nega-
tív érzelmeket, és ezzel az intrinzik motiváció csökkenését. Deci, Schwartz, Sheinman és 
Ryan (1981) szintén igazolták, hogy az autonómiát támogató tanárok diákjai sokkal in-
kább intrinzik módon motiváltak, és jobb az önértékelésük, mint azon diákoké, akiket 
kontrolláló tanárok tanítanak.

A jutalmakról korábban azt mondtuk, hogy azok extrinzikek. Vegyük például a ver-
bális jutalmakat, azaz a pozitív visszajelzést (dicséretet), ami ugyan extrinzik, de érdekes 
módon megnyilvánulhat olyan formában, ami növeli az intrinzik motivációt. A vissza-
jelzések két aspektusa (Ryan–Deci 2008):

  Kontrolláló aspektus: olyan pozitív visszajelzések (szóbeli vagy írásbeli dicséret, el-
ismerés, támogatás), amelyeket a személy valamilyen külső elvárásnak való sikeres 
megfelelés nyomán kap (lásd alább).

  Információs aspektus: ez erősíti az önmeghatározott cselekvést, mert a fent jelzett mó-
don egyrészt a) visszajelzést ad a jó teljesítményről vagy segít abban, hogy a személy 
még hatékonyabbá váljon, megfeleljen a kihívásoknak, ez leginkább a kompetencia-
szükségletet elégíti ki, másrészről pedig b) erősíti az átélt autonómiát. Mivel meg-
erősíti az észlelt kompetenciát és az autonómiát, így növeli az intrinzik motivációt 
(Val lerand–Reid 1984), tartósan erős tanulási motivációt eredményez (lásd alább).

Mint említettük, a hagyományos intézményi oktatás alapvetően kontrolláló − például 
már az a tény önmagában ilyen hatású, ha a tanulók a tevékenység elején tudják, hogy a 
végén értékelni fogják őket (Deci–Ryan 1985) −, de ez nem jelenti azt, hogy teljes egé-
szében annak kell lennie. Koestner, Zuckerman és Koestner (1984) fenti vizsgálatából 
kiderül, hogyan lehet úgy tálalni az elvárásokat és a feladatokat, hogy azokat a diákok 
nem szükségszerűen érzik kényszerítő erejűnek. 
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Autonómiát támogató és kontrolláló tanári viselkedés

Az oktatási keretek és az iskola általános módszerein túl a tanárok tanítási módszerei dön-
tően befolyásolják azt, hogy autonómiát támogató vagy kontrolláló környezetet terem-
tenek.

Az autonómiát támogató és kontrolláló tanári viselkedéseket (Reeve–Jang 2006) a 
10.3. táblázat szemlélteti. Az autonómiát támogató tanárok jellemzője, hogy a diákokat 
inkább partnernek tekintik, úgy gondolják, hogy a tanulók természetes törekvése, hogy 
készségeiket fejlesszék, eredendően fejlődőképesek (humanisztikus nézőpont). Ezzel 
összhangban önállóságot biztosítanak nekik, az érdeklődésükre építenek, bátorítják a 
kezdeményezéseiket, választási lehetőséget adnak nekik, illetve hozzásegítik őket, hogy 
minél hatékonyabban sajátítsák el a tanultakat. Segítik, terelgetik őket, és nem dominál-
nak felettük. 

A kontrolláló tanárok ezzel szemben inkább dominálnak a diákok felett, úgy gondol-
ják, hogy a diákoknak nincs kellő önkontrolljuk, önállóságuk, kezdeményezőkészségük 
és motivációjuk arra, hogy tanuljanak, ezért utasításokkal, merev szabályokkal és hatal-

10.3. TÁBLÁZAT  Az autonómiát támogató és kontrolláló tanári viselkedések (Reeve–Jang 2006)

Az autonómiát támogató tanári viselkedések
A tanár választási lehetőséget ad; megkérdezi a diákoktól, mit szeretnének.
Hagyja a diákokat önállóan dolgozni, hogy maguk jussanak el a megoldásig. Ha a feladatot többféle 
módon is meg lehet oldani, mindegyik módozatot bátorítja és elfogadja. 
A feladatmegoldás során megindokolja, miért van szükség bizonyos lépések megtételére (beleértve az 
olyan lépéseket is, amelyek szükségességét a diákok eleinte nem látják be).
Bátorítja a diákokat a feladatvégzés során.
Segítséget nyújt, tippeket ad a feladatvégzés során.
Válaszol a diák kérdéseire.
Meghallgatja, hagyja beszélni a diákokat, kíváncsi a meglátásaikra, véleményükre.
Megérést mutat, ha a diákok valami miatt elégedetlenek vagy nyűgösek; elismeri a tanulási folyamat 
nehézségeit.
Információs, azaz a hatékonyságot jelző és az önálló kezdeményezést bátorító visszajelzést ad. 
A tanár nem dominál verbálisan, az idő nagyobbik részében a diákok beszélnek.

Kontrolláló tanári viselkedések
Utasít, parancsol, és utasítás jelleggel kérdez („Meg tudod úgy csinálni, ahogy az előbb mondtam?”)
A közléseiben gyakran szerepel a „kell” szó („Így kell csinálnod!”).
A feladatvégzés során nem hagyja, hogy a diákok maguk próbálkozzanak a megoldással, idő előtt bemu-
tatja/elmondja a megoldást.
Idői nyomás alá helyezi a diákokat (rövid feladatvégzési határidők).
Jutalom jelleggel dicsér, azaz akkor, ha a diák a tanár elvárásainak megfelelően viselkedik.
Kontrolláló jelleggel ad negatív visszajelzést: kritizál, kifejezi az elégedetlenségét, ha a diák nem az 
elvárásainak megfelelően viselkedik.
A tanár verbálisan dominál, az idő nagyobbik részében ő beszél.
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mi eszközökkel igyekeznek rávenni őket az engedelmességre. Folyamatosan nyomás alá 
helyezik őket (utasítások, korlátok, szoros idői keretek, jutalmak, büntetések), mert azt 
gondolják, hogy ez a hatékony módja annak, hogy beszabályozzák a tanulók viselkedését. 
(Ez még a nyelvi stílusban is megmutatkozik, maga a stílus is parancsoló „Könyvet kinyit, 
olvas!”, „Szádat befogd vagy én fogom be!”.)

A fenti jellemzőket a napi tanítási gyakorlatra lefordítva többféle autonómiát támoga-
tó tanári viselkedésre ismerhetünk rá: 

  feleléskor megkérdezi, ki szeretne felelni (és lehet passzolni is); 
  a kiselőadások kijelölésénél több témából lehet választani; 
  megkérdezi a véleményüket, gondolataikat; 
  gondolkodtató kérdéseket tesz fel, beszélteti őket;
  elfogad az övétől eltérő feladatmegoldást vagy műértelmezést is;
  arra törekszik, hogy a diákok megértsék az összefüggéseket (nem adatokat és lexikon-

szerűen tanít), sokat magyaráz (nagy hangsúlyt fektet arra, hogy csak akkor menjen 
tovább az anyagban, ha már mindenki megértette az anyagot); 

  a magyarázat mellett szemléltet, hétköznapi példákkal és anekdotákkal fűszerezi a ta-
nultakat, hogy felkeltse az érdeklődést, valamint, hogy a tanultak minél jobban rög-
züljenek, illetve rugalmasan alkalmazhatóvá váljanak a diákok számára. Amikor pél-
dául a biológiatanár izgalmas stílusban, kép- vagy filmanyaggal tárgyalja az emésztés 
folyamatát, ez felkeltheti néhány diák érdeklődését, és szívesen tanulnak róla. Ha a 
legtöbb témát képes ilyen érdekfeszítően tárgyalni, a diákok egyre több téma után 
fognak érdeklődni, és végül néhányukban kialakul a biológia iránti átfogó érdeklő-
dés. Vegyük észre, hogy amikor a tanár az órán az érdeklődés felkeltésére törekszik 
(helyzeti érdeklődést alakít ki, Krapp 1989; idézi Hidi 2000), akkor valójában extrinzik 
tényezőkkel motivál, ami végül növeli (és nem csökkenti) az intrinzik motivációt. Ez is 
egy szép példája annak, hogyan keveredik a kétféle tényező, és hogyan szűrődnek be 
jó hatású extrinzik tényezők a tanulásba. A helyzeti érdeklődést a tartalmas, koherens 
és életteli írott tananyag szintén felkelti;

  igyekszik minél több aktív, kooperatív tanulásos helyzetet teremteni (önálló tanulás, 
önszabályozás, kezdeményezés támogatása). Ez szintén növeli a helyzeti érdeklődést, 
és így belülről motivál.

A  kontrolláló tanári viselkedéseket a következő hétköznapi formákban látjuk viszont:

  preferálja az olyan helyzeteket, amiben ő dominálhat, a kezdeményezést, a kontrollt 
nehezen adja át a diákoknak (pl. csak a frontális oktatást tartja megfelelőnek);

  számonkéréskor hajlamos csak úgy elfogadni a hallottakat/leírtakat, ahogy azt ő ko-
rábban mondta, vagy ahogy a tankönyvben szó szerint szerepel. Azt a megoldási ja-
vaslatot vagy műértelmezést fogadja el, ami megfelel az övének;

  sokszor ad negatív visszajelzést, értékítéletet kifejező és kritikus megjegyzéseket 
tesz;
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  jutalommal igyekszik motiválni, és a pozitív visszajelzések a) a tanuló képességeire 
vonatkoznak, illetve b) akkor dicsér, amikor a diák az elvárásoknak megfelelően tel-
jesít, viselkedik; 

  tipikusan tanári kontrolláló viselkedés az egyesek osztogatása büntetési célzattal, pél-
dául amikor a diák nem hoz felszerelést, nem csinált házi feladatot, késik az óráról, 
vagy órán az osztálytársaival beszél, mással foglalkozik, vagy a mobiltelefonját hasz-
nálja stb. Sajnos ez bevett gyakorlat az oktatásban, mert rövid távon látszólag gyors 
eredményt hoz: ha a tanár rááll az egyesek osztogatására házi feladat hiányánál, va-
lóban ezek után többen fognak házi feladatot írni (ha nem is mindenki). A hosszú 
távú hatás azonban sokkal rombolóbb: ez a tanári gyakorlat büntető, ami szorongást 
és csökkenő érdeklődést eredményez, érzelmi távolságot teremt a diák és a tanárt kö-
zött, így a tanuló a tárgytól is eltávolodik, a tanulás iránti lelkesedése, motivációja 
lankad. 

A kutatók azt találták, hogy az autonómiát támogató tanárok erősebb intrinzik motivációt, 
kíváncsiságot és tanulási kedvet ébresztettek a diákokban, míg a kontrolláló tanárok gya-
korlata nyomán a diákok elvesztették a kezdeményezőkészségüket, és gyengébb haté-
konysággal tanultak, főleg olyan témákban, amelyek értelmes (azaz fogalmi) tanulást 
vagy kreativitást igényeltek (pl. Grolnick–Ryan 1987). Így például azok az ötödikes tanu-
lók, akik autonómiájukat támogató légkörben olvastak a mezőgazdasági termelés vagy az 
orvosi gyógyítás történetéről, sokkal jobban érdeklődtek az olvasottak iránt, és értelme-
sen tanulták meg, szemben a kontrolláló feltételben dolgozó ötödikesekkel, akiket nem 
igazán érdekelt az anyag, és csak bemagoltak belőle valamit (Grolnick–Ryan 1987).

Az információs és kontrolláló tanári visszajelzések és ezek hatásai

A különböző visszajelzések motivációs hatását nemcsak az önmeghatározási elmélet ke-
retein belül vizsgálták, más kutatók is nagyon hasonló eredményre jutottak. Motivációs 
hatásukat tekintve szembeállították egymással például a képességre vs. az erőfeszítésre vagy 
folyamatra vonatkozó visszajelzést (Mueller–Dweck 1998; Koestner–Zuckerman–Ko-
estner 1987; Kamins–Dweck 1999). (Ezek párhuzamba állíthatók a diákok korábban tár-
gyalt eredmény, illetve tanulási céljaival; lásd a Teljesítménymotiváció és a tanulók céljai 
című részt). Mivel e visszajelzések hatásmechanizmusa nagyon hasonló, ezeket a követ-
kezőkben az információs és a kontrolláló visszajelzésekkel együtt tárgyaljuk.

Mint említettük, az autonómiát támogató tanártól érkező információs visszajelzések 
fő sajátossága, hogy a hatékonyságra vonatkozó visszajelzést adnak a teljesítményről, és erő-
sítik az autonómia érzését. Jó teljesítmény esetében, amellett, hogy megerősítjük a tanulót 
abban, hogy a tanulása hatékony volt, pl. „Nagyon szép dolgozat!”, „Jó válasz!”, „Ezt kivá-
lóan csináltad!” (ezek főképp a kompetenciaszükségletre irányulnak), attól lesz a vissza-
jelzési helyzet teljességgel információs, ha az autonómiát is megerősítjük. Ezt úgy tudjuk, 
elérni, hogy a tevékenységben megnyilvánuló fejlődést, erőfeszítést, kitartást stb. jelezzük 
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vissza (pl. Reeve–Jang 2006; Dweck 2012). A jó teljesítményt jelző információs vissza-
jelzések típusait a 10.4. táblázat mutatja. Az ilyen visszajelzések, amellett, hogy mindig 
fejlődéshangsúlyúak, egyöntetűen olyan készségeket helyeznek a középpontba, amelyek 
megváltozathatók, amelyek növelése a személyen múlik, és így erősítik az önmeghatá-
rozottság élményét. Ahelyett, hogy a tanuló képességét, intelligenciáját, tehetségét vagy 
csak magát a teljesítményt dicsérnénk, a feladatban való előrehaladása vagy készségeinek 
mobilizálása, fejlesztése van a pozitív visszajelzés fókuszában. Például „Látom, hogy ren-
geteg energiát fektettél a tanulásba, és nagyon kitartó voltál!”, „Sokat fejlődtél év eleje 
óta!”, „Nagyon örülök az önálló gondolataidnak és ötleteidnek!”, „Ma nagyon keményen 
dolgoztatok!”. A  kutatások kimutatták, hogy az ilyen visszajelzések növelik a feladatok 
iránti elköteleződést és kitartást, ellenállóvá tesznek a sikertelenséggel, kudarcokkal 
szemben, illetve a tanulók jobban élvezik a feladatvégzést, mint azok a diákok, akiknek 
a képességeit dicsérték (pl. Mueller–Dweck 1998). A teljesítményt informatívan, sem-
legesen visszajelző tanári üzenetek, mint például „Így van!”, „78%-on teljesítettél”, „Az 
átlag 30 pont, neked ennél jobban sikerült” szintén információsnak tekinthetők, mivel 
visszajelzik a teljesítményt, ezáltal kielégítik a kompetenciaszükséglet, és kis mértékben 
az autonómiát is, mert ez a visszajelzés segít a diáknak úgy alakítani a tevékenységét, hogy 
hatékonyabbá váljon.

A  kontrolláló visszajelzések jó teljesítmény esetén a tanár elvárásainak való megfele-
lést jutalmazzák (lásd 10.4. táblázat) (pl. Henderlong–Lepper 2002; Reeve–Jang 2006; 
Dweck 2012). Ilyenkor a tanár szeme előtt az ideálisan teljesítő és alkalmazkodó diák 
képe lebeg, amelyhez szeretné a legtöbb tanulót hozzáalakítani. Például „Jó. Folytasd 
így, szeretném, ha a következő még jobban menne”, „Tőled éppen ezt vártam!”, „Úgy csi-
náltad, ahogy kellett”, „Nagyon klassz, most már fel tudjuk használni az általad készített 
anyagot!” (a kell szó általában kontrolláló helyzetet hoz létre). Ezek a dicséretek olyan 
pszichológiai helyzetet teremtenek, amelyben a diákra nyomás nehezedik, hogy bizo-
nyos módon viselkedjen, teljesítsen. Amennyiben a visszajelzések szinte csak kontrol-
lálóak, és nincs köztük információs pozitív, a diákok leginkább csak a jegyekért, a konk-
rét teljesítményért, az elismerését, a megbecsülésért tanulnak (átmenni az érettségin, 
bekerülni egy egyetemre, megnyerni az iskolai jutalomnyaralást vagy, hogy dicsérje és 
szeresse őket a tanár). Bár nagyon ügyesnek és hatékonynak élhetik meg magukat (csak 
a kompetenciaszükségletet kielégítő visszajelzést kapnak), mégsem érzik azt, hogy a ta-
nulás saját döntésükből következik, hogy más okból tanulnának, mint az említett ext-
rinzik célok. Ilyen körülmények között csak annyit tanulnak, amennyit feltétlenül kell, a 
tanultakat a diákok kissé mereven, egysíkúan alkalmazhatják, kevéssé önállóak, ötletesek 
és kreatívak az anyag alkalmazásában, hiszen ahhoz szoktak hozzá, hogy a kiadott dolgo-
kat betéve tudják, így ritkán állnak önállóan, kezdeményezően, autonóm módon a tanul-
takhoz. Ugyanilyen hatásmechanizmussal működnek a képességre, adottságra, vonásokra 
irányuló dicséretek: „Látom ebben nagyon jó vagy”, „Tehetséges vagy!”, „Nagyon értesz 
hozzá!”, „Jó megfigyelő vagy!”. Azok a diákok, akiknek az intelligenciáját, képességét di-
csérik, a teljesítményt a tanulási célok fölé helyezik, nem az a céljuk, hogy készségeket sajá-
títsanak el, sokat tanuljanak vagy izgalmas, új kihívásoknak feleljenek meg, hanem hogy 
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olyan teljesítményt tudjanak nyújtani, ami bizonyítja, hogy ők tehetségek, okosak. Így 
képesek beáldozni a tanulást, ha az kudarccal fenyeget, vagy nem biztosítja gyors teljesít-
ményt (Elliott–Dweck 1988, Mueller–Dweck 1997, idézi Mueller–Dweck 1998). (A ké-
pességek és vonások pozitív, ám merev címkéinek hatásáról az alábbi A fix és növekedés-
orientált gondolkodásmód című bekezdés szól bővebben.) Kontrolláló visszajelzések 
mellett ugyanoda kanyarodunk vissza, amire már fentebb utaltunk: a diákok azonosítják 
a jegyeket a képességgel, görcsösen hajtanak a jó jegyekért, talán éppen fogalmuk sincs, 
hogy pontosan mit tanulnak, és miért érdemes azt megtanulni, jutalompontokért jelent-
keznek sokat az órákon, illetve csak akkor jelentkeznek, ha biztosak abban, hogy tudják a 
jó választ, valamint a puskázástól sem riadnak vissza, ha jegyszerzésről van szó.

A  hiányos, rosszabb teljesítményt is másképp kezeli az autonómiát támogató és a 
kontrolláló tanár. Információs szinten ez mindig konstruktív kritika (a fejlesztő értékelés-
hez hasonló), amely nem tartalmaz negatív megszégyenítő elemeket: első lépésben a po-
zitívumokkal indít, ezen belül is rámutat a diák jól körvonalazható készségeire, a hibákat 
elfogadhatónak, a munka velejáróiként, a problémákat alapvetően megváltoztathatónak 
és nem végzetesen rögzültnek tünteti fel, valamint megmutatja a fejlődés lehetőségét. Ja-
vaslatokat fogalmaz meg (nem kényszerít), azaz döntési lehetőséget kínál fel a problémák 
kezelésére, bátorító, optimista és jövőorientált (Manning 2013; Dweck 2012) (lásd 10.4. 
táblázat). Ezzel a visszajelzéssel nemcsak kompetensnek és fejlődőképesnek tünteti fel a 
diákot, de a javítás tekintetében is a kezébe adja a kezdeményezést (autonómia), inkább 
csak terelgeti, mintsem kényszeríti őt a fejlődését szolgáló lépésekre. Például: „A meg-
közelítésed teljesen jó volt, és látom, hogy sokat küszködtél a megoldással, de sajnos a 
végén nem lett jó. Talán érdemes lenne a … műveletet még gyakorolnod, mert ez a kulcsa 
az egésznek, amint ez megvan, onnan már sokkal könnyebben fogsz tudni továbbhaladni. 
Ha időt szánsz rá, biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog.” Az ilyen visszajelzés nyelve-
zete informális, barátságos, utasítások helyett „esetleg megpróbálhatnád…”, „talán érde-
mes lenne…” típusú javaslatokat, ajánlásokat tartalmaz.

Fontos megjegyeznünk, hogy az információs visszajelzésekkel a kompetencia- és 
autonómiaszükséglet mellett a kapcsolati szükséglet is kielégül, mivel a diák úgy észleli, 
hogy a tanár törődik vele, barátságos és segítőkész, bízik diákjában, így ő nyugodtan tá-
maszkodhat rá. 

Ezzel szemben a kontrolláló visszajelzés gyengébb teljesítmény esetén inkább kritikát 
tartalmaz, megoldási javaslatokat nem, nem mutat rá, hogy tudna a diák javítani a teljesít-
ményén, illetve a problémákat, hibákat esetenként a képességeknek, a személyiségnek tulajdo-
nítja. A  visszajelzés nyelvezete is kontrolláló, kategorikus, utasítgató. Például „Rossz! 
Ilyet többet ne csinálj!”, „Gyenge munka”, „Tőled ennél többet vártam”, „Aludtál, amikor 
ezt vettük?”, „Látod, ugyanabból kérdezlek újra, de ez sem lett jobb egy hajszálnyit sem. 
Így kellett volna csinálnod!”, „Csalódott vagyok!” (Manning 2013; Kamins–Dweck 
1999) (lásd 10.4. táblázat). Az ilyen visszajelzés a fiatalban frusztrációt, szorongást, szé-
gyent vált ki, mert azt ugyan megtudta, hogy valami nem jó a munkájában, de azt nem 
tudja, hogy miért, hogyan lépjen tovább, hogyan javíthatna a teljesítményén. Munkája 
használható oldaláról vagy a munkában megnyilvánuló, vagy a fejlődést segítő készségei-
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ről, vagy a megoldási javaslatokról nem kap visszajelzést (a kompetencia- és autonómia-
szükségletet egyáltalán nem elégíti ki). Kisebb-nagyobb mértékben inkompetensnek él-
heti meg magát, nem csoda, ha csüggedtté, demotiválttá válik, veszít az érdeklődéséből, 
intrinzik motivációja csökken. Ahogy a negatív visszajelzések egyre erősebbé, nyelveze-
tük egyre keményebbé válik, úgy válnak egyre rombolóbbá, a diákon pedig végképp el-
uralkodhat az inkompetencia érzése. Hogyan is maradhatna lelkes, kezdeményező, ha 
olyanokat hall, mint „Ez egy rettenetes dolgozat, jobb, ha kidobom!”, „Félek, hogy nem 
tudsz felnőni a feladathoz”, „Ezt egy dedós is meg tudja csinálni”, „Inkább menj vissza a 
helyedre, és rajzolj macikat meg pillangókat!”. 

Az egész tanulási környezetet lehet demotiválóvá alakítani, például demotiválók az 
olyan értékelő- vagy jutalomstruktúrák, amelyek a diák számára teljesíthetetlen felté-
telekhez, feladatokhoz kötődnek vagy számára elérhetetlenek. Demotiváló körülmény 
az is, ha diák nem érti meg, miért fontos az adott anyag, mi annak az értelme, vagy a 
tanulnivaló nem érdekli őt. Ebben része lehet a tanárnak is, mégpedig a következők 
miatt:

10.4. TÁBLÁZAT  Az információs és kontrolláló tanári visszajelzések kulcssajátosságai

Az információs visszajelzés fókusza: A kontrolláló visszajelzés a következőket 
emeli ki pozitívan:

Jó  
teljesítmény

a) pozitív (vagy semleges) visszajelzést ad a 
feladatvégzésről, teljesítményről (ami 
nem gyakorol nyomást a diákra)

b) a készségekre ad pozitív visszajelzést:
  előrehaladás
  fejlődés
  erőfeszítés
  kitartás
  kezdeményezés
  önállóság (pl. saját ötletek, gondolatok)
  feladatnak való elköteleződés
  jó stratégiák alkalmazása
  készségtanulás
  akadályokkal szembeni ellenállás
  hibák belátása

  elvárásoknak való megfelelést bármi-
lyen tekintetben

  képességet, adottságot (intelligencia, 
tehetség), személyiséget (pl. lelkiisme-
retesség) 

Az információs jellemzői: A kontrolláló jellemzői:

Hiányos 
teljesítmény

  pozitív, segítő hangvételű
  kiemeli a munka értékes aspektusait és a 

diák érzékelhető erőfeszítéseit
  konkrétan megjelöli a problémákat és 

megmagyarázza, azokkal mi a gond
  a problémákat átmenetinek és helyre-

hozhatónak tünteti fel
  segít a diáknak, hogyan tudna fejlődni, 

javítani, bátorító (a tárgyi pontok mellett 
a javítás kulcsmozzanataként jelöli meg 
pl. a nagyobb erőfeszítést, kitartást)

  csak kritikai elemeket tartalmaz, nem 
magyarázza meg a problémákat

  nem mutat utat, hogy a javításhoz, a fej-
lődéshez mit mért lenne érdemes csi-
nálni 

  a problémákat tartósnak és sokszor 
megváltoztathatatlannak tünteti fel

  a problémákat esetenként képességhi-
ányhoz köti (a diák nem elég intelligens, 
nem fogja fel)
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  nem törekszik arra, hogy felkeltse a diákok érdeklődését, vagy a meglévő érdeklődé-
sükre építsen, nem színesíti az anyagot, illetve nem mutat rá annak gyakorlati jelen-
tőségeire, példáira. Ezáltal az anyag kevésbé elérhető, beépíthető a diákok számára, 
kevésbé látják ennek helyét, felhasználhatóságát a jövőben, vagy kapcsolatát más fo-
galmakkal, témákkal;

  nem törekszik teljes körű magyarázatokra, ami szintén megakadályozza, hogy az 
anyag közel kerüljön a diákokhoz; aránytalanul nagy hangsúlyt fektet az adatok meg-
tanulására, a lexikális tudásra, sokszor az összefüggések ismertetése nélkül;

  nem akar eltérni attól, amit eltervezett, az óra menete rugalmatlan; vagy ha valamire 
kevesebb idő jut, nehézségei támadnak az óra fennmaradó részének rugalmas átstruk-
turálásával.

Demotiváló feltételek és visszajelzések inkább kontrolláló tanítási környezetben jellemzők, 
a diákokban frusztrációt, szorongást, dühöt, tehetetlenségérzést váltanak ki, így motiváció-
juk csökkenhet, tanulási erőfeszítéseiket egy idő után feleslegesnek ítélhetik. Mint említet-
tük, kontrolláló és tehetetlenségérzést keltő jellegük miatt erősen demotiválók az olyan 
büntetések, amelyek tényleges okát a diák nem látja be, vagy amiket aránytalanul erősnek 
ítél (amilyen például a büntetésképpen osztogatott fekete pontok és egyesek rendszere).

Számos kutatásban igazolták, hogy az információs feltételek és visszajelzések a feladatok 
iránti nagyobb érdeklődést, elköteleződést, kitartást és az autonómia érzését váltották ki, 
míg a kontrolláló feltételek és visszajelzések jelentősen csökkentették a feladatok iránti ér-
deklődést és az abban átélt örömöt (pl. Reeve–Jang 2006; Henderlong–Lepper 2002; 
Ryan–Mims–Koestner 1983). A  kísérleti személyek például érdekes, háromdimenziós 
puzzle-kirakási feladatokat kaptak, a feladatot betanító kísérletvezető információs (infor-
mális nyelvezet, információ-visszajelzés, nincs pénzjutalom a sikeres feladatvégzésért) vagy 
kontrolláló (teljesítmény hangsúlyozása, kontrolláló visszajelzés, pénzjutalom a jó teljesít-
ményért) viselkedése, visszajelzése mellett. Azok, akik információs feltételben dolgoztak, 
sokkal jobban élvezték a feladatot, jobban érdekelte őket, mint a kontrolláló helyzetben 
dolgozó személyeket, valamint a kísérlet végén hosszabb ideig maradtak még a helyiségben, 
hogy saját örömükre rakosgassák még a puzzle-kat (Ryan–Mims–Koestner 1983).

Mivel a hagyományos oktatási környezet inkább kontrolláló, és mert ahhoz szok-
tunk hozzá, hogy a képességek erejét mindent elsöprőnek látjuk, míg az erőfeszítést a 
képességhiány kompenzálásának tekintjük, ezért a kontrolláló visszajelzések mindig je-
len lesznek az oktatásban. A kihívás inkább az, hogyan tudjuk a kontrollálók egy részét 
információsra cserélni. Az információs visszajelzések sajátossága, hogy általában több 
erőfeszítésünkbe kerül, míg megfogalmazódik bennünk, mire helyezzük a hangsúlyt, el 
kell gondolkodnunk rajtuk, mivel az ilyen visszajelzések célzottabbak, specifikusabbak, 
mint az általános, összefoglaló „Zita okos vagy!” értékelés. Nem elég annyit mondani, 
hogy „Zita, nagyon jó érzéked van a matekhoz” (kontrolláló), át kell gondolnunk, milyen 
készséget hangsúlyozzunk Zita teljesítményében. Például a „jó érzékű matekos”-t lecse-
rélhetjük a specifikusabb „Látom, hogy szívesen választasz egyre nehezebb feladatokat is, 
ezzel még jobban tudod fejleszteni magad!” üzenettel.



340 n HARMADIK RÉSZ. MEGISMERŐ FOLYAMATOK SZEREPE 

A fenti igaz a jutalmakra (piros pontokra, csillagokra, a nem sztenderd teljesítmény 
kontextusában kapott ötösökre) is, ezek helyett is motiválóbb az információs visszajelzés. 
Többször bebizonyosodott, hogy az információs visszajelzés önmagában sokkal inkább 
fenntartja a tevékenység iránti érdeklődést és örömöt, mintha emellé valamilyen jutalom 
is társulna (pl. Ryan–Mims–Koestner 1983). Ha az a célunk, hogy a diákok megszívlel-
jék a kritikát, és pozitívan álljanak a javításhoz, hosszú távon kifizetődőbb a kontrolláló 
negatívakat is információs konstruktívakká alakítani, a „Meglehetősen halovány feleletet 
hallottunk” helyett elmondhatjuk a felelet hiányosságait, és azt, hogy milyen módon ér-
demes az anyaggal foglalkozni. Hozzátehetjük még, hogy „Megfelelő figyelemmel elmé-
lyültséggel természetesen mindez javítható, és legközelebb biztosan jobban fog menni”; 
vagy az óra utáni szünetben megbeszélni a tanulóval, hogy mi gátolja őt a tanulásban. 

 n A FIX ÉS A NÖVEKEDÉSORIENTÁLT GONDOLKODÁSMÓD

Az előbbi visszajelzések hatásainak tárgyalásából nem maradhat ki Carol Dweck és mun-
katársai (pl. Mueller–Dweck 1998) kutatása a fix és a növekedésorientált gondolkodásmód-
ról. A szerzők a fogalmakat összekötik azzal az általános tapasztalattal, hogy a magunkról 
alkotott elképzelések összessége, ahogyan magunkról gondolkodunk, eredendően befo-
lyásolja, hogyan értelmezzük és reagálunk a helyzetekre, hogyan éljük az életünket. Ab-
ból az általános felfogásból indultak ki, hogy a képességeket jórészt veleszületettnek fel-
tételezzük, és hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy mindenki egy adott mennyiséggel 
rendelkezik belőlük: ilyenek például az intelligencia és a különböző tehetségek. Amióta 
csak intelligenciamérés van, ez az intelligencia fogalmát övező alapérzelmezés, vagyis, 
hogy mindenki adott mennyiséggel születik, és mindegy mennyit tanul, az IQ-ján ez nem 
fog változatni. A  zseniket általában rendkívül intelligensnek, tehetségesnek tartjuk, és 
csak távolról csodáljuk őket, hiszen jelentősen különböznek tőlünk, leginkább abban, 
hogy a képességeikben messze fölöttünk állnak. Ugyanakkor a szakirodalomban régóta 
közismert, hogy a kreatív emberek alkotó tevékenységében, sikereiben, alkotásaiban 
meghatározó szerepet játszanak az olyan készségek, mint erőfeszítés, a tartós figyelem, a 
nehézségekkel szembeni kitartás vagy a munkabírás (pl. Amabile 1983). Anélkül, hogy 
ebbe a témába belebonyolódnánk, elég az adottságok és a készségek arányát Edison frap-
páns mondásával szemléltetni, miszerint „A zseni 1% inspirációból és 99% izzadásból áll 
össze”. Vagyis szívós munka nélkül az alkotás szinte elképzelhetetlen, az ötletek viszony-
lag gyorsan jönnek, de csak úgy, ha munka előzte meg, majd jön a megvalósítás fázisa, 
ismét csak rengeteg munkával. Ez tehát a hagyományos képességfelfogáshoz képest el-
lentmondás.

Dweck (2012) elképzelése szerint a fix gondolkodásmódú személy valamilyen stabil, 
adott képességgel, vonással, hiányossággal ruházza fel magát, és ezen címkék mentén gon-
dolkodik magáról. Ezek a címkék általában valamilyen nyílt vagy burkolt, értékítéletet 
tartalmaznak, például „remekül főzök”, „a végén mindig nekem van igazam”, „engem nem 
lehet átverni”, vagy „ilyen az én formám”. 
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A következőkben a pozitív címkékről fogunk beszélni, mert ezek egészen érdekes kö-
vetkezményekkel járnak. Bár szeretünk magukról remek adottságok és erények mentén 
gondolkodni – és ki ne szeretne  –, Dweck és munkatársai (Dweck 2012) kimutatták, 
hogy ennek meglepően romboló hatásai vannak, gyakorlatilag egy csapda, amibe ha egy-
szer belesétáltunk, alig tudunk kikeveredni belőle. A pozitív címkék ugyanis csak addig 
szolgálnak minket, amíg a dolgok jól alakulnak, amíg sikereink vannak vagy bebizonyo-
sodik, hogy okosak és tehetségesek vagyunk. Az érem másik oldala, hogy ez a beállítódás 
gyakorlatilag elvárásként működik, emiatt folyamatosan ellenőrizzük a viselkedésünket, 
teljesítményünket, hogy vajon megfelelünk-e az elvárásoknak, emellett pedig hiperérzé-
kennyé tesz minket a hibákra, a kritikára vagy a sikertelenségre. Fix beállítódás mellett így 
arra kényszerülünk, hogy állandóan bizonyítsuk a képességeinket, erényeinket, hogy intelli-
gensek, tehetségesek vagyunk, gyorsan tanulunk, vagy valamilyen ismeretnek konkrétan 
a birtokában vagyunk, valamilyen tulajdonságokkal bírunk (Dweck 2012). Bár a tapasz-
talataink azt súgják, hogy a személyünket, képességünket érő dicséretek motiváló hatá-
súak, ez tehát valójában csak siker esetén állja meg a helyét, és éppen hogy kiszolgáltatottá 
tesz minket a kudarcokkal szemben. Ha „nagyon intelligensnek” gondoljuk magunkat, 
teljesen összeomlunk, ha nem tudunk megoldani egy alsós kisiskolásoknak szóló játékos 
logikai feladatot, és az első ijesztő gondolat, ami ránk tör, azt fogja harsogni „mégsem 
vagyunk nagyon intelligensek”, mindezt különböző verziókban, mint „ez nagyon ciki!”, 
„egy rakás szerencsétlenség vagyok!”, „totál kudarc!”. A „kudarc” leírhatatlan szorongással 
és tiltakozással tölt el minket (és elhárító mechanizmusokat léptet működésbe), hiszen 
a jól felépített kis világunkban mi „intelligensek vagyunk”. Az élmény napokra letörhet 
minket, mivel az alapokat, az énképünket kérdőjelezi meg, és a „siker = intelligens, akkor 
a kudarc = unintelligens” egyértelműnek tűnő következtetési lánchoz vezet (Mueller–
Dweck 1998). 

Gondoljuk végig: voltaképpen mi történt? Valójában semmi különös, annyi, hogy 
nem tudunk megoldani egy játékos kis feladatot, a) amiben esetleg nem is vagyunk já-
ratosak; b) amivel nem is próbálkoztunk elég kitartóan; c) amit csak egyféle stratégiával 
közelítettünk meg, és nem is próbálkoztunk többel; stb. − tehát amelynek megoldásába 
esetleg nem vetettünk be extra erőfeszítést. Ha tovább próbálkozunk, valószínűleg meg 
tudtuk volna oldani, viszont akkor hogy állja meg a helyét az a logika, hogy ha nem tud-
juk megoldani = nem vagyunk elég intelligensek, de ha kitartóak vagyunk, és sikerül 
megoldani = intelligensek vagyunk, bár a kettő közötti különbséget a kitartás okozza? 

A fix gondolkodásmódra jó példa, amikor a középiskolából ötös bizonyítvánnyal ki-
kerülő diákok az egyetemen megkapják első vizsga- vagy dolgozatjegyeiket, amik tör-
ténetesen nem ötösök. A csalódottság hatására van, aki sírva is fakad egy négyes jegy-
től. A korábbi fix beállítódást eredményező értékelés (lehet szülői és/vagy tanári) miatt 
elképzelhetetlen a számukra, hogy az ötöstől rosszabb jegyet kapjanak, és ha mégis így 
történik, talán eszükbe sem jut, hogy az erőfeszítéssel, megközelítéssel, a feladat iránti 
elköteleződésükkel vagy a feladatra irányított figyelmükkel volt gond. Énképüket, önazo-
nosságukat kérdőjelezheti meg a jegy. A dolgot súlyosbítja, hogy a hétköznapi gondol-
kodásban az intelligenciát sokszor szembehelyezzük az erőfeszítéssel. Ha intelligensek 
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vagyunk, akkor kevesebb erőfeszítéssel jár a jó teljesítmény, viszont ha valamibe több erő-
feszítést kell tennünk, az bizonyára azért van, mert talán nem vagyunk elég intelligensek 
(Dweck 2012). A 10.5. táblázat mutatja ennek a gondolkodásmódnak a következményeit: 
a képességekről alkotott fix elképzelések arra késztetik a személyt, hogy folyamatosan azt 
bizonyítsa, rendelkezik ezekkel a képességekkel. Ettől azonban nagyon sok esemény, ami a 
kudarc képzetével kapcsolatba hozható, fenyegetővé válik számára: a kihívások és az akadá-
lyok elbátortalanítják, a kritikát elutasítja, mások sikere az ő sikertelenségének bizonyítéká-
vá válik, és az erőfeszítést a hiányzó képességek halovány pótlékaként értékeli. Összességé-
ben tehát a képességekbe – mint a sikert egyedül garantáló tényezőkbe – helyezett bizalom 
teljesen beszűkíti a gondolkodásmódot, a fejlődés gátjává válik.

Az „ötös tanuló vagyok” címke problémája nem csak a hallgató gondolkodásmód-
jából következik. Nem kizárt, hogy korábbi iskoláiban ahhoz szokott hozzá, hogy saját 
tanárai ragasztottak – a diákokat jellemző – címkéket a jegyekhez, az ötös érdemjeggyel 
együtt a diák esetleg a „kiváló, tehetséges” címkét kapta, a négyessel a „jó, bár nem töké-
letes”, míg az egyessel a „kudarc, soha nem lesz belőle semmi” jellemzést. Végül mindkét 
oldalon a gondolkodás hátterébe szorult az a tény, hogy az érdemjegy a teljesítmény érté-
kelésére, és nem a személy jellemzésére szolgál. Tágabb kontextusban is visszatükrözhet-
nek stabil értékítéleteket a tanárok, az „okos, ügyes, az osztályom büszkesége”, a „tipikus 
szorgos, de nem túl tehetséges”, vagy a „mihaszna, soha nem lesz belőle semmi” − sugallt 
vagy kimondott − vélemények a tanár fix gondolkodásmódjára utalnak, ami sajnos a diá-
kokat is befolyásolja, és ők is ilyen fix beállítódással vélekedhetnek magukról. 

Dweck és munkatársai (Mueller–Dweck 1998; Kamins–Dweck 1999) igazolták, 
hogy azok a gyerekek, akiknek az intelligenciáját dicsérik, továbbra is arra motiváltak, 
hogy intelligensnek tűnjenek, kudarcot követően pedig tehetetlenséget élnek át, és ma-
gukat hibáztatják, míg azok, akiket az erőfeszítéseikért dicsértek, új dolgokat akartak ta-
nulni, és kudarc sem töri le őket.

Tekintve a kétségbeesést, amit egy-egy sikertelenség eredményez a fix gondolkodás-
módú embereknél, nem csoda, hogy az ilyen emberek hajlamosabbak a depresszióra, 
mint a növekedésorientált beállítódásúak, hiszen sokuk számára a kudarcokból viszony-
lag egyenesen következik az, hogy a sikertelenség az inkompetenciájukat és értéktelensé-
güket jelzi (Dweck 2012).

A növekedésorientált gondolkodású emberek alapgondolata ezzel szemben az, hogy a 
sajátosságaink (képességeink, tehetségeink, viselkedésünk) erőfeszítés révén megváltoz-
tathatók, tanulás, gyakorlás és a tapasztalatok révén fejlődni tudunk (lásd 10.5. táblázat). 
A szívós kitartás abban, hogy meghaladjuk önmagunkat, főleg, amikor nem alakulnak jól 
a dolgok, a növekedésorientált gondolkodásmód sarokköve. Ez lehetővé teszi, hogy ak-
kor is jól működjünk, amikor a lehető legkedvezőtlenebb körülmények között vagyunk 
(Dweck 2012). A fenti példán szemléltetve, a növekedésorientált hallgatók éppen ezért 
nem lepődnek meg annyira a jegyeken, és bár nem feltétlenül örülnek nekik, elég ha-
mar arra az álláspontra jutnak, hogy legközelebb több energiát kell a tanulásba fektetniük 
vagy változtatni kell a tanulási stratégiáikon. A korábbi példánkhoz visszatérve, növeke-
désorientáltnak tűnik Zita attitűdje is, egy adott ponton rájött, hogy kitartással közelebb 
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10.5. TÁBLÁZAT  A fix és a növekedésorientált gondolkodásmód sajátosságai (Dweck 2012)

Fix gondolkodásmód Növekedésorientált gondolkodásmód
Intelligenciáról alko-
tott elképzelés

Állandónak, statikusnak tekinti

Igyekszik visszaigazolni a képességeit

Fejleszthetőnek tekinti

Tanulni akar
Kihívások Elkerüli Örömmel fogadja, igyekszik megfelel-

ni nekik
Akadályokkal kapcso-
latos attitűd

Viselkedése védekezővé válik vagy 
könnyen feladja

Kitartóan igyekszik leküzdeni őket

Erőfeszítés Haszontalannak ítéli, az erőfeszítés- 
mentes sikert preferálja

Út a tanuláshoz, a siker erőfeszítéssel 
érhető el

Kritika Elutasít hasznos negatív visszajelzé-
seket

Tanul a kritikából

Hibák Elbátortalanodik, a hibák a gyenge 
képesség bizonyítéka

A hibákat természetesnek tekinti, 
tanul belőlük

Mások sikere Fenyegettetve érzi magát mások 
sikere által

Tanul és inspirációt merít mások 
sikeréből

tudja magához hozni a matekot, és most már élvezi, hogy napról napra ügyesebb benne. 
Gondolkodása nyitott volt, nem dobozolta be magát a „Nekem ez nem megy, nincs ér-
zékem hozzá” negatív képzetbe, úgy állt hozzá, hogy érdemes fejlesztenie a matematikai 
készségét. Viktor azonban sérülékenynek tűnik: a „szupermatekos” címke – ahogy magát 
elkönyvelte, és amit a tanár is visszajelzett neki – azonnal felfedi ennek az énképnek a 
törékeny oldalát: a jó teljesítményre Viktor és a tanár is a kiváló képesség mutatójaként 
tekintett, amit a sikerszéria megkérdőjelezett. Így Viktor egyelőre nem tud túljutni mély-
séges megdöbbenésén, hogy az ötös nem garantált. Egészen pontosan annak felismerése 
hiányzik, hogy nem azért fordult meg vele a világ, mert az ötösnél rosszabb jegyet kapott, 
hanem azért, mert ezzel az „első számú matekos” énképe ingott meg. 

Amikor egyetemi hallgatók a dolgozataikra meglehetősen kritikus, de tanácsokkal is 
szolgáló visszajelzést kaptak egy elismert egyetemi professzortól, a fix gondolkodásmó-
dú fiatalok a visszajelzést fenyegetésként értékelték (Dweck 2012): „A professzor nem 
jól osztályoz, nyilvánvalóan rosszul ítéli meg a dolgozat értékét. Nem kedvel engem.”, 
„Nagyképű majom. Úgy látom, csak arra ment rá, hogy mibe köthet bele.” A növeke-
désorientált hallgatók sem örültek a kemény kritikának, a hozzáállásuk mégis más volt: 
„Arrogáns, megfélemlítő és lekezelő embernek tűnik. Ugyanakkor az értékelése tisztes-
séges és specifikus. Ha erről az oldaláról nézem, arra ösztönöz, hogy legközelebb jobb 
munkát hozzak össze.”, „Nagyon kritikus volt, ugyanakkor a megjegyzései világosak és 
segítő szándékúak voltak. Azt hiszem, sokat fogok tőle tanulni.” Jól látható, hogy a növe-
kedésorientált hallgatók a visszajelzést kihívásként tekintették, amiből tanulni lehet, és 
ennek nyilvánvalóan hatása volt a későbbi munkájukra. A fix gondolkodásmódú fiatalok 
azonban annyira elutasítóak voltak a bírálattal szemben, hogy semmi hajlandóság nem 
volt bennük arra, hogy annak bármilyen tartalmát hasznosítsák, összességében semmit 
nem tanultak belőle.
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Fix beállítódással az emberek az eredményt élvezik, illetve csak azt élvezik, míg a hoz-
zá vezető nehéz utat motiváltan ugyan, de kétségek között teszik meg. A növekedésorien-
táltak viszont a hozzá vezető utat is tanulásként fogják fel, és ha a tevékenységük törté-
netesen nem eredményes, akkor is úgy érzik, hogy nagyon sokat gazdagodtak a folyamat 
során. A fix gondolkodásmód az eredmény céllal, míg a növekedésorientált a tanulási céllal 
(pl. Grant–Dweck 2003; lásd a Teljesítménymotiváció és a tanulók céljai című részt), 
illetve a kompetenciaszükséglettel (Deci–Ryan 1985) analóg. Míg az előbbi konkrét telje-
sítményhez kötött, az utóbbi kettő folyamatorientált: Deci és Ryan a készségek gyakorlását 
és növekedését önmagában tartja alapvető humán szükségletnek, és nem az eredmény elérését. 
Nem az a fontos, hogy elsőre letesszük-e a nyelvvizsgát, mert az is lehet, hogy nem sike-
rül, hanem az, hogy ma többet tudunk az adott nyelvből, mint tegnap, és ha odatesszük 
magunkat, mindennap egy kicsivel többet fogunk tudni. Csak ez a gondolkodásmód ga-
rantálja, hogy hosszú távon motiváltak maradunk egy tevékenységre, az eredményorientá-
ció viszont általában csak addig tartja fenn az elköteleződést, amíg a siker többé-kevésbé 
garantált. Dweck (2012) olyan középiskolások számára szervezett foglalkozásokat, akik 
elég rosszul álltak az iskolában, nagyon alulmotiváltak voltak a tanulásra, gyengék voltak 
a jegyeik, és rossz képességűnek gondolták magukat. Az egyik csoport növekedésorien-
tált foglalkozásokon vett részt, ahol megtanulták, hogy az emberi agy rendívül plasztikus, 
a tanulással fejleszthető, új készségek jelennek meg, és a képességek (intelligencia) is ala-
kíthatók. Azt is megtanulták, hogy a tanulás során hogyan gondolkodjanak növekedés-
orientált módon, és ne címkékben. A másik csoport nem részesült növekedésorientált 
foglalkozásban, csak tanulási technikákat tanultak. A tanárok – anélkül, hogy tudták vol-
na, melyik diák melyik foglalkozáson vett részt – drámai változásokat észleltek a növeke-
désorientált diákokon: elkezdtek dolgozni, extra erőfeszítéssel tanultak, kitartóan álltak 
a feladatokhoz, ott maradtak a délutáni tantárgyi foglalkozásokon, és szívesen kértek se-
gítséget tanáraiktól. Nem csoda, hogy iskolai jegyek elkezdtek javulni. Ezzel szemben a 
tanulási technikás csoport iskolai hatékonysága semmit sem változott a kiindulóponthoz 
képest! 

 n ZÁRÓ GONDOLATOK

A tanulásban örök kérdés marad a motiváció, mitől motivált az egyik diák (és ez miből 
ered), és miért nem tudom a másikat rávenni, hogy kicsivel jobban megerőltesse magát? 
Miért könnyebb az egyikkel dolgozni, mint a másikkal? „A 11/c-vel szinte szárnyalok, 
annyira érdeklődők és aktívak, a 10/a-sok megátalkodott, passzív banda, ha fejem tetejé-
re állok, akkor sem tudom őket rávenni a munkára.” Évekig tartó fejtörést okozó gondo-
latok, majd a végső következtetés, miszerint „vannak ilyen karakterű, előéletű osztályok, 
és vannak teljesen másmilyenek, nem tehetünk ellene semmit” (ezzel bele is estünk a 
címkézés, az előítélet problémájába). Talán e fejezet rávilágít arra, hogy valódi motivációt 
csak akkor tudunk elérni, ha kapcsolódunk a személy saját motivációs rendszeréhez (kizáró-
lag kívülről nem tudunk autentikus, tartós motivációt elérni), és hogy a személy többféle 
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motivációja közül az autonómia-, kompetencia-, és kapcsolati szükséglet kielégítése a kulcs a 
tartós motivációhoz, a személy pszichés jóllétéhez. Nem apellálhatunk például a személy 
rendszükségletére, mert bár lehet, hogy ez a felszínen fontos mozgatórugónak tűnik, a 
háttérben valójában az az igénye áll, hogy önállóan hozhasson döntéseket, és hogy haté-
konynak érezze magát. Ezt azonban eddig nem sikerült elérnie, ezért megtapad a felszíni 
struktúra szükségletének szintjén. Az autonómiát támogató légkör tehát fontosnak tűnik, 
de emellett még számos tényezőt érdemes figyelembe venni, amelyekkel e fejezetben 
nem tudtunk foglalkozni. Ilyen például a diákok tervezésképessége, tudatos kontrollja és 
késleltetési képessége, a személyiségvonásaik, kulturális hátterük, továbbá a tanár sza-
badságfoka, a rá nehezedő munkateher vagy a tananyag mennyisége.

motiváció  szükséglet  hajtóerő  biológiai hiányállapot  viselkedéses válaszok  
tanulás  megerősítések  szokás  kielégülés (telítődés)  humán késztetés  élet-
cél  alapvető motiváció  drive-redukciós teória  homeosztázis  drive  éberségi 
szint  optimálisarousal-elv (Yerkes és Dodson)  másodlagos motiváció  maga-
sabb rendű motivációk  kompetenciamotiváció  teljesítménymotiváció  siker-
orientáció  kudarckerülés  önbecsülés-elmélet  oktulajdonítás  énhatékonyság 
 nemi sztereotípiák  személyiségelméletek  piramismodell  célorientációs el-
méletek  szocializációs hatások  önmeghatározási elmélet  intrinzik és extrinzik 
motiváció  versengés és motiváció  autonómia  tanári viselkedés  tanári vissza-
jelzés  fix és növekedésorientált gondolkodásmód

 n KULCSFOGALMAK

1. Gondolja végig saját középiskolai éveinek autonómiatámogató és kontrolláló 
attitűdű tanárait: vajon ezek az attitűdök hogyan befolyásolták az Ön tanulási 
hatékonyságát és kedvét?

2. Milyen lépéseken keresztül igyekezne enyhíteni, átalakítani egy fix gondolko-
dásmódú diák sikerre vagy kudarcra adott reakcióját?

3. Hogyan, milyen eszközökkel tudna egy élesebb iskolai versenyhelyzetet ke-
vésbé kontrollálóvá változatni?

 n KÉRDÉSEK
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Carver, C. S. – Scheier, M. F. 2006. Személyiségpszichológia. Budapest, Osiris. A fejezet té-
máiban részletesebb ismereteket találhat ebben a műben.

Dweck, C. S. 2015. Szemléletváltás. Budapest, HVG könyvek. A Stanford Egyetem pszi-
chológiaprofesszorának könyve a sikerről szól. Arról, hogy milyen hozzáállás és mi-
lyen nevelői magatartás segít abban, hogy képesek legyünk nagy teljesítményre, ki-
tartóak legyünk és megőrizzük a tudásvágyunkat.

 n AJÁNLOTT IRODALOM



11. FEJEZET

PERCEPCIÓ ÉS FIGYELEM

Az észlelés 348
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Néhány alapvető észlelési folyamat 351
Tárgy- és arcfelismerés 358
Beállítódások, elvárások, kontextushatás 361
Beszédészlelés 363
Perceptuális tanulás 365
Az észlelés fejlődése 368
A figyelem 376
Szelektív figyelem  377
A spontán figyelem 380
A figyelem váltása 381
A figyelem fenntartása 382
A figyelem fejlődése és fejlődési zavara 383
Figyelemtesztek 384
A figyelem fejlesztése 384

A fejezet az észleléssel (percepcióval) és a figyelemmel foglalkozik. Ezek azok 
a pszichikus folyamatok, amelyek „ablakot nyitnak” a világra. Az olvasáshoz, 
a beszéd megértéséhez, a természetben való gyönyörködéshez, egy zeneda-
rab élvezetéhez, ha éhesek vagyunk, egy pékség vagy egy étterem rövid időn 
belüli megtalálásához, az ízek felismeréséhez, a villanykapcsoló sötétben 
való kitapogatásához, vagy hogy pedagógiai példákat is hozzunk, az olvasás 
elsajátításához vagy az ábrázolási készség fejlesztéséhez észlelésre van szük-
ség. Az érzékelés és az észlelés fontos, mivel minden további pszichológiai 

 n BEVEZETÉS



348 n HARMADIK RÉSZ. MEGISMERŐ FOLYAMATOK SZEREPE 

 n AZ ÉSZLELÉS

Az érzékelés és az észlelés különbségei

Az érzékelés az a folyamat, amely által a receptorsejtek (érzékszerveink érzékelősejtjei) 
ingerlése idegi impulzusokat küld az agynak, ahol mint „tapintás”, „színfolt” stb. rögzítőd-
nek. Az észlelés ezzel szemben az a folyamat, amellyel az agy értelmezi az érzékleteket, ren-
det és jelentést adva azoknak. Az észlelés révén az érzékszervre ható ingerekből jelentéssel 
bíró dolgok lesznek. A  hangok hallása és a színek látása érzékelési folyamatok, de egy 
dallam hallása vagy a mélység felfedezése egy kétdimenziós képben nagyrészt észlelési 
folyamat. Az érzékelés egyszerű, az észlelés összetett ingerek felfogása, illetve feldolgozá-
sa érzékszerveink közvetítésével. A mindennapi életben az érzékelés és az észlelés nem 
különül el egymástól, és a pszichológusok többsége is úgy véli, hogy ma már szükségtelen 
a hagyományos megkülönböztetés, hiszen ugyanúgy egy információfeldolgozó rendszer 
részét képezik.

A különböző fajok – az embert is beleértve – különböznek érzékelési képességeikben 
(pl. az ultrahangot, amit a denevér felfog, mi nem halljuk). Az emberek között szintén 
érzékelési-észlelési különbségek vannak. Például egyes emberek nem érzik keserűnek 
a feketekávé ízét, mivel ízlelőreceptoraik eltérnek másokétól (Bartoshuk 1974, idézi 
Sekuler–Blake 2000). Különbségek vannak az érzékelési-észlelési tapasztalatainkban 
is, mivel mindenki eltérő tapasztalatokkal, ismeretekkel, vélekedésekkel, elvárásokkal „ol-
vassa” a világot.

A környezet struktúráinak és eseményeinek felfogását lehetővé tevő észlelés kölcsön-
hatásban álló események sorozata, kezdve az észlelőn kívül lévő fizikai világ hatásaival, 
amit az idegrendszer idegi mintázatokká alakít át, és amely végül élményszintű és viselke-
déses reakciókhoz vezet (Sekuler–Blake 2000, 19–20.). 

Az ingerek vagy az érzékszerveinkre ható fizikai energiamintázatok hatását az ide-
gi közvetítő rendszer sajátosságai, a korábbi tapasztalatok és a kontextus befolyásolják. 
A környezet mechanikai, hő-, kémiai, akusztikus és fényenergiát szolgáltat, amelyekkel az 

folyamatnak, tanulásnak és emlékezésnek, gondolkodásnak és probléma-
megoldásnak, másokkal való kommunikációnak, az érzelmi élményeknek és 
önmagunk megtapasztalásának kiindulópontja, a megismerés vagy a tudás 
elsajátításának alapvető folyamata. Az ismeretek, a tudás megszerzésének, 
szervezésének, alkalmazásának ezeket a folyamatait nevezzük megismerési 
(kognitív) folyamatoknak. Ha egy bonyolultabb grafikon megértésének fel-
adatára gondolunk, beláthatjuk, hogy a kognitív folyamatok – például észle-
lés és gondolkodás – között milyen szoros kapcsolat van.
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érzékelőrendszereknek meg kell birkózniuk. Az érzékelőrendszerek – látó és halló, tapin-
tási, ízlelő és szagló, egyensúly-érzékelő érzékelési formák, s tegyük hozzá a test belső, 
„közérzeti” rendszerét is – a különböző energiaformákhoz való alkalmazkodás során, a 
biológiai fejlődés hosszú útján alakultak ki.

Az érzékszervi adatokra épülő észlelésről napjainkban az is elmondható, hogy egy-
szerűbb, jól leírható átalakítások, „kiszámítások” (pl. ami messzebb van, az kisebbnek 
látszik, mint a valódi nagysága) és összetettebb „értelmezések” tudatos végeredménye, 
amelynek az alapját képező idegi vagy szimbolikus folyamatok a megfigyelő tudata számára 
nem hozzáférhetőek. Az alapját képező folyamatok biológiai értelemben szimbolikusak, 
hiszen nem „mennydörgés” zajlik a fejünkben, amikor váratlanul erős hangot hallunk. 
Amit észlelünk vagy átélünk, az nem maga a hang, hanem az, ami az agyban a hangot 
képviseli.

Az észlelés pszichológiai elméletei

Az érzékelés gyorsan, erőfeszítés nélkül vezet el az észleléshez. Ezért is nehéz elkülöníté-
sük. Bizonyos félreérthető ingerek mégis segítségünkre lehetnek ebben. Nézzük meg pél-
dául a 11.1. ábrát. Érzékelés szempontjából a kép sziklarepedésekhez hasonló vonalakat, 
a háttértől elkülönülő sötét foltokat tartalmaz. Ha sokáig nézzük, egy szokatlan nézetű 
fejet fedezhetünk fel benne. Ez a kiemelkedő forma az észlelés, az érzékelési adatok szer-
veződése, annak eredménye, ahogy az agy az információkat feldolgozza.

Arra a kérdésre válaszként, hogy az agy hogyan hozza létre a fej észlelését, a pszi-
chológusok két eltérő megközelítést vetettek fel: a közvetlen és a közvetett percepció 
elméletét.

A közvetlen percepció elmélete az észlelést „lentről felfelé”, az ingerekből kiindulva értel-
mezi. Ezt hangsúlyozza például Gibson (1979), aki szerint az ingerekben adott informá-

11.1. ÁBRA  Amikor először nézzük ezt a rajzot, 
látórendszerünk rögzíti a sziklarepedésekhez 

hasonló vonalakat, fekete foltokat, de a lengyel 
művész (S. Wyspianski) rajzában a szokatlan 
nézőpontból ábrázolt fejet (Apolló) nehezen 

fedezzük fel, csak ha hosszabban nézzük
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ciók rendezettek és egyértelműek. A látás-
ban például a távoli tárgyakra vonatkozó 
vizuális kép minden lényeges információt 
tartalmaz, és az észlelés a gazdag és rende-
zett információ kivonását jelenti a „fény-
nyalábokból”. Az észlelés lényege ezek 
szerint a „változásokban megmaradó vál-
tozatlanság” (pl. vonalak folytonossága, az 
ég fönt – a föld lent, világos folthatárok, az 
észlelő mozgásából származó információk 
stb.) kiemelése az ingerfolyamatból. Ami-
kor az információ továbbítódik a szem ér-
zékelőrétegétől (retináról) a látóidegen át 
a látórendszer egyre magasabb területei-
hez, az észlelés mint jelentéssel bíró egész 
automatikusan strukturálódik.

A  közvetett vagy konstruktív percepció 
elmélete (Gregory 1973; Rock 1983), amit 
„felülről lefelé” irányuló vagy „fogalmilag 
vezérelt” folyamatokat hangsúlyozó el-
méletnek is neveznek, éppen ellenkezőjét 
állítja annak, mint amit Gibson elmélete 
mond. Ez a felfogás következtetésről vagy 
problémamegoldásról beszél az észleléssel 
kapcsolatban. Kiindulását a környezetből 
közvetlenül feldolgozott érzékelési tám-
pontok adják. Az észlelés alapját ezek az 

egyszerű, de kétértelmű ingerek képviselik, amelyek értelmezéséhez azonban az emlé-
kezetben tárolt további információkra van szükség. Amikor az inger többszólamú, vagyis 
egynél több „olvasata” lehetséges, akkor bizonyos megoldásmódok között történik kény-
szerű választás, s bármely támpont elvezethet a megoldáshoz. Gregory a látás logikáját 
vizsgálva megállapítja, hogy „a tárgy jóval több, mint a szemben megjelenő minta”, és 
úgy véli, az észlelés egyfajta problémamegoldás, amelyben megfelelő tárgyhipotéziseket 
vizsgálunk: ha az egyik nem felel meg, elvetjük, és egy másikat keresünk helyette, amíg 
jó megoldáshoz nem jutunk. Az elmélet szerint aktívan konstruáljuk meg végső észlelé-
sünket, mint ahogy elég egy „kognitív” hipotézis „a medve a fa mögött” felfogásához a 
11.2. ábrán, pedig ott medvét a szemünkkel hiába keresünk (Gregory 1990). Egy másik 
példával a közvetett észlelés elmélete értelmében mondhatjuk: nemcsak csillagot, hanem 
csillagképet (sarkcsillagot) látunk.

A közvetett vagy konstruktív nézet hangsúlyozza azt, amit a pszichológusok sémának 
– a tárgyak és események mentális reprezentációjának – neveznek, amelyekkel a beérke-
ző adatokat összehasonlítani és értelmezni lehet (bővebben lásd a 12. fejezetben).

11.2. ÁBRA  Gregory szerint ez egy bizonyíték, 
hogy az észleléshez elég kiváltani a medve 
 „fogalmi” hipotézisét, de talán nem elegendő 
ahhoz, hogy valóságosan is lássuk a medvét  
(Gregory 1990 nyomán)
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Ezek a megközelítések nem feltétlenül zárják ki kölcsönösen egymást. Egyes esetek-
ben vagy az egyik, vagy a másik alkalmazható inkább. Legjobb úgy felfogni, hogy kiegé-
szítik egymást.

Néhány alapvető észlelési folyamat

A pszichológusok több mint száz éve érdeklődnek az alapvető észlelési folyamatok iránt. 
Az észlelés egyik funkciója annak meghatározása, hogy mi a tárgy. Így foglalkoznunk kell 
a formaészleléssel, azzal a folyamattal, ahogy képesek vagyunk egységes mintát felfogni az 
érzékelési adatok összevisszasága helyett; a tárgyak és az arcok azonosításával, felismerésé-
vel; az észlelési konstanciákkal, azaz a tárgyak tulajdonságainak változatlan észlelésével az 
igen változó ingerlési körülmények ellenére; és az érzékcsalódásokkal (illúziókkal), ame-
lyek észlelési rendszerünk működésének sajátos korlátaira mutatnak rá.

Az észlelés egy további funkciója annak meghatározása, hogy hol van a tárgy. Így fog-
lalkozunk a távolság- vagy mélységészleléssel, azon képességünkkel, ahogy a világot három-
dimenziósnak fogjuk fel, habár a szem fényérzékelő rendszerét (retinát) érő kép csak két-
dimenziós. Szintén megismerkedünk a mozgás és események észlelésének alapjaival.

A beszédészlelés folyamata alapvető az ismeretek, a tudás megszerzésében. Az észlelés 
jellemzéséből az érték- és motivációs (vagyis a személyen és az egyéni tapasztalaton nyug-
vó), valamint kontextuális hatások ismertetése sem hiányozhat. A továbbiakban ezen je-
lenségek közül némelyiket kicsit részletesebben is bemutatjuk.

A formaészlelés alapjai iránti elkötelezett érdeklődést a Gestalt-pszichológusoknak, a 
20. század elején Németországban kialakult felfogás képviselőinek (Max Wertheimer, 
Kurt Koffka és Wolfgang Köhler) köszön-
hetjük, akik úgy vélték, amikor valamit lá-
tunk vagy tapintunk, amit észlelünk, azt 
lehetetlen egyszerűen csak a különböző 
érzékletek elemzésével megérteni. Az ész-
lelés több mint az érzékletek összege („az 
egész több mint a részek összege”). 
A „több” az a jelentéssel bíró minta, konfi-
guráció vagy egész, amit németül Gestalt-
nak neveznek. Példa rá a 11.1. ábrán a vo-
nalakból kiemelkedő fej észlelése. Másik 
példa a szubjektív kontúr jelensége (Kani-
zsa 1976). Tárgyak, alakzatok körvonalai-
nak észleléséhez az érintkező felületek vi-
lágosságai közötti fizikai különbségre van 
szükség. Szubjektív kontúrról akkor beszé-
lünk, amikor – mint a 11.3. ábrán – ilyen 
különbség nélkül is vonalak láthatók, vagy 

11.3. ÁBRA  Egy kocka lebeg nyolc korong előtt, 
vagy egy kockát látunk nyolc lyukon át.  

Az első esetben a kocka mint illuzórikus kontúr  
(Kanizsa-ábra) látszik (Goldstein 1999 nyomán)
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valamilyen tárgy körvonala emelkedik ki. Az ábrán nem egysze-
rűen csak nyolc, kapcsolatban nem álló kört látunk, amelyekből 
egy nyílhegy van kivágva, hanem egy kockát, amelynek sarkait il-
luzórikus kontúrok adják. Az alaklélektan korai művelői olyan 
„szabályok” iránt érdeklődtek, amelyeket az agy az érzékleti infor-
máció egészekbe rendezésében használ. A folyamat a kisebb egy-
ségek nagyobb egységekbe történő szerveződését jelenti, amelyhez 
szorosan kapcsolódik a felismerés, a tárgyak jelentéssel bíró egy-
ségként való észlelése. „Ahogyan a részleteket látjuk, ahogyan az 
összetevők felmerülnek, ahogy a csoportosítás előfordul, nem az 
elemek tetszőleges összerakása […] összege, hanem egy olyan fo-
lyamat, amelyben az egész jellemzőinek meghatározó szerepe 
van.” (Wertheimer 1958, 135., idézi Eysenck–Keane 1997.) A cso-
portosítás a szerveződési törvények közé tartozik. Arra vonatko-
zik, hogy az elemek hasonlósága, egymásmellettisége, folyamatos-
sága, összeillése alapján egységbe foglaljuk, csoportosítjuk a ré-
szeket (11.4. ábra). A  „jó folytatás”, a „közelség”, az alak-háttér 
vagy ábra-alap szerveződés az alaklélektan által leírt „szabályok”.

Egyes törvényeket pszichológiai kísérletekben is igazoltak, 
például a jó folytatás elvét (11.5. ábra). Az egyik kísérletben, 
amelyben a reakcióidőt mérték, a személyek gyorsabban döntöttek 
a különbségről, ha egybe tudták fogni a betűszerű mintát (Prinzme-
tal–Banks 1977). A látáshoz hasonló csoportosítás érvényesül a ze-
neészlelésben is. Egy kísérletben három magas és három mély hang-
ból álló sorozatot hoztak létre úgy, hogy a magas hangot váltakozva 
mindig egy mélyebb hang követte. A gyorsan egymás után követke-
ző hangok sorozatát többször megismételve mutatták be. A szemé-
lyek magas és mély hangok váltakozása helyett két egyszerre hang-
zó, magas és mély tiszta hangokból álló áramlatot hallottak. Vagyis a 
hallgatók külön csoportosították a magas, és külön a mély hangokat 
(Bregman–Campbell 1971). A  barokk zenéből már ismert a ha-
sonló frekvenciák (a hangmagasság-észlelés alapja) hasonlóság 

11.4. ÁBRA  Csoportosítási elvek demonstrációja:  
a) a hasonlóság a közelség mellett fontos csoportosítási tényező;  
b) a jó folytatás elve túlsúlyának demonstrációja a tapasztalattal szemben; 
  párhuzamosokat és négyzetet látunk, az M betűt nem vesszük észre;  
c) a zártság elve

11.5. ÁBRA  Csoportosítás és jó folytatás:  
gyorsabban találjuk meg az F betűt, amikor nem esik egy egyenesbe  
a többi elemmel (a) mint amikor egy egyenesbe esik (b) 
(Prinzmetal–Banks 1977 nyomán)
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szerinti csoportosítása (11.6. ábra). A jó folytatás elvének is vannak 
zenei párhuzamai: az azonos hangmagasságú (frekvenciájú) vagy 
egyenletesen változó hangokat folyamatosnak észlelik akkor is, 
ha más ingerek megszakítják (Warren–Obushek–Ackroff 1972).

A Gestalt-pszichológusok alábecsülték az előzetes tapasztala-
tok szerepét, amelyek lefelé hatnak az érzékelési adatok szervezé-
sére, s még olyan alapvető észlelési jelenségekben is érvényesül-
hetnek, mint az ábra-alap elkülönülés (11.7. ábra). Amikor egy 
jelenetet nézünk, automatikusan szétválasztjuk területekre, ame-
lyek tárgyakat vagy formákat képviselnek, és a közöttük lévő térre 
mint háttérre. Ez az észlelési szerveződés legegyszerűbb formája, 
amely csak részben függ a tapasztalattól. Az alaklélektan felisme-

11.6. ÁBRA  Az észlelési szerveződés jelensége a hallásban. 
a) Négy ütem J. S. Bach zenéjéből (Korál, preludium, Jézus Krisztus a mi Üdvözítőnk, 

1739). Ha a kottát gyorsan játsszák le, akkor az észlelésben külön csoportosítjuk a fel-
ső, és külön az alsó hangokat. Ezt nevezik hallási láncra bontásnak. 

b) A barokk zenében megtalálható jelenség kísérleti vizsgálatában (Bregman) a hangok 
lassú bemutatása esetében (i) magas, mély, magas, mély sorrend hallható, gyors be-
mutatása esetén (ii) pedig magas és mély hangokból álló sor észlelhető

11.7. ÁBRA  Ábra-alap szerveződés: vagy az ábrát látjuk  
háttérként (vázát), vagy a hátteret ábraként (női körvonal, lófej)  

(Peterson–Gibson 1994 nyomán)
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réseire a mai kognitív idegtudomány is tá-
maszkodik (Kovács 2003).

Az észlelési konstanciák észlelésünk 
fontos jellemzői. Környezetünket állandó-
nak észleljük, pedig az érzékszerveket érő 
ingerek folyamatosan változnak. A tárgyak 
változatlannak észlelését nevezzük észlelési 
állandóságnak (konstanciának). A tárgyakat 
természetesen más tárgyakhoz és ingerlé-
si feltételekhez viszonyítva fogjuk fel, és ez 
a viszony (nem az abszolút érték) marad 
észlelésünk számára állandó. Nappali meg-
világításban a fény erőssége és színképe is 
változik (pl. hajnalban rózsaszínű, délután 
sárga), de a tárgyakat hajlamosak vagyunk 
változatlan színűnek (világosságúnak) ész-
lelni. A  színkonstancia a tárgyról és a kör-
nyezetről érkező fények arányítására alap-
szik. Ha a tárgyat kiemeljük környezetéből, 
például egy piros almát egy kis összetekert 
papírból készült csövön keresztül nézünk 
– próbáljuk ki! –, mégpedig úgy, hogy kör-
nyezetéből semmi se látszódjék, bármilyen 

színben megjelenhet a visszavert fény hullámhosszától függően. Hasonlóképpen, egy távo-
lodó autó képe a retinán gyorsan válik egyre kisebbé, de nem úgy észleljük, mintha az autó 
összezsugorodott volna (nagyságkonstancia); mint ahogy azt sem gondoljuk, hogy meg-
változott az alakja, amikor befordul a sarkon, és oldalról látjuk (alakkonstancia). Az alak-
konstancia a tárgyak alakjának változatlan észlelése annak ellenére, hogy különböző térbeli 
helyzetben (orientációban) látjuk, és így megváltozik a retinális kép alakja (11.8. ábra). Az 
észlelőrendszer számításba veszi az orientációt az állandó észlelés fenntartásához. A nagy-
ságkonstancia a távolság beszámítódásával teljesül. A tárgyról a szem belsejébe vetülő kép 
nagysága a távolsággal fordítottan arányos. A valódi nagyság megítélésének ez lesz az alapja, 
de természetesen csak olyan körülmények között, ahol rendelkezésre állnak a távolság jelzé-
sei. Ha nem, akkor a személy téved a tárgy nagyságának megítélésében, és fordítva is igaz, ha 
egy tárgy nagysága nem az elvártnak megfelelő, túlértékelődik a valódi távolsága.

A mélység és a távolság észlelése elsősorban annak a ténynek köszönhető, hogy a két 
szem kis távolságra helyezkedik el egymástól, így a szemek belsejében keletkezett két kép 
kissé eltér egymástól. A két kép különbségét binokuláris diszparitásnak nevezzük. Ennek 
az eltérésnek a mértéke szabja meg a távolságot. Támpontot nyújt a mélységészleléshez a 
szemek közeli, illetve távoli tárgyra történő beállítása is.

Azonban a távolság észleléséhez nem szükséges két szem. Számos olyan mélységjelző 
van, amelyek fél szemmel nézve (monokulárisan) is a távolság benyomását keltik: 

11.8. ÁBRA  Alakkonstancia. Ha az alak észlelése 
egyszerűen csak a szemünkben keletkező kép 
alapján történne, ellipszis alakú fedőt látnánk egy 
adott szögből



11. PERCEPCIÓ ÉS FIGYELEM n 355

   mozgásparallaxis – a retinális képek relatív mozgásának különbsége, amikor helyet 
változtatunk; 

   relatív nagyság – két azonos nagyságú tárgy közül távolabbinak tűnik, amelynek ki-
sebb vetületű retinaképe van; 

   a horizonthoz való viszonylagos közelség – a horizonthoz közelebbi tárgy látszik távo-
labbra; 

   távlati rövidülés – a párhuzamos vonalak a távolsággal arányosan összetartanak; 
   a tárgyak részleges átfedése – a takart tárgy tűnik távolabbinak; 
   a felszín texturáltságának távolsággal való változása; 
   valamint a fény és az árnyék – az agy feltételezi, hogy a megvilágítás felülről történik, 

mint a napsugarak esetében, s ha ezen változtunk, megváltozik a mélységbenyomás 
(11.9. ábra). 

Az árnyék még az alakészlelést is meghatározza (Ramachandran 1988).
A mélységjelzések néha félrevezethetnek. Ezt demonstrálja az Ames-szoba (11.10. ábra), 
amely nevét kiötlőjéről, a pályáját festőként kezdő Adalbert Ames pszichológusról kapta. 

11.9. ÁBRA  Agyunk 
feltételezi, hogy a fény 

felülről érkezik.  
Ha megfordítjuk az 

ábrát, megfordulnak a 
domború és homorú 

tárgyak 
(Ramachandran  

1988 nyomán)

11.10. ÁBRA  Ames-szoba: a mélységjelzések néha félrevezethetnek
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Ames életnagyságú modellje egy trapéz alakú szoba, amely egy kritikus pontból fél szem-
mel nézve szabályos derékszögű szobának látszik, pedig a távolabbi fal síkja ferde, úgy-
hogy a távolabbi sarkok egyike a kritikus pontból messzebb van a nézőtől, de a szoba 
ugyanazt a képet nyújtja a szemnek, mint a normális szoba. Budapesten a Csodák Palotá-
jában élvezhetjük ezt a látványt. Ha ebbe a szobába két egyforma magas személyt állí-
tunk, az egyiket a közelebbi, a másikat a távolabbi sarokba, az utóbbi a kritikus pontból 
kisebbnek látszik. Ez a jelenség más, mint az illúziók. Itt egyszerűen hibásan viszonyítjuk 
egymáshoz a nagyságot és a távolságot.

Az illúziók a konstanciákhoz hasonlóan az észlelés közvetett, értelmező, „föntről le” 
természetét támasztják alá. A  látási, tapintási, hallási illúziók olyan észlelések, amelyek 
eltérnek a tárgy valódi jellemzőitől; az észlelt valóság és az objektív vagy fizikai valóság 
eltérésére vonatkoznak. Gregory (1974) a látásban az illúziók vagy „észlelési hibák” négy 
formáját különböztette meg: 

   a torzulásokat, mint a Müller-Lyer-, a Ponzo- vagy a Zöllner-illúzió; 
   a kétértelmű ábrákat (lásd Az észlelés fejlődése című részben); 
   a paradox ábrákat, mint Penrose lehetetlen háromszöge; és 
   a fikciókat (amikor az, amit látunk, szó szerint nincs az ingerlésben, mint a szubjektív 

kontúr esetében; lásd a 11.3. ábrán). 

A Müller–Lyer-illúzió esetében (11.11. a ábra) ugyanazt a szakaszt kifelé irányuló nyilak-
kal rövidebbnek lehet látni, mint befelé irányuló nyilakkal. A Zöllner-illúzióban a dülön-
gélő vonalak valójában párhuzamosak. A Ponzo-illúzióban a középen lévő két szakaszból 
a közelebbi kisebbnek látszik, pedig azonos hosszúságúak. A lehetetlen tárgyábrázolások pe-
dig háromdimenziós (mélységben látható) tárgy benyomását keltő kétdimenziós (síkbeli) 
formák (11.12. ábra). Az ellentmondó mélységjelzéseket tartalmazó tárgyak, amelyeket az 
1960-as évektől a képzőművészek – Escher, Vasarely, F. Farkas Tamás, Orosz István, Bruno 
Ernst – előszeretettel alkalmaznak, úgy nem léteznek, ahogy mi értelmezzük.

Az illúzióknak még nincs pontos élettani magyarázatuk, nem ismertek azok a neu-
rális történések, amelyek például a Poggendorff-illúzió esetében a párhuzamost metsző 
ferde egyenes „szétcsúszását” (11.11. c ábra) okozzák. Lehet arra gondolni, hogy ezek 
az észlelési feladatok nem felelnek meg a látás valódi funkciójának, például a téri helyzet 
(pozíció) észlelése esetén annak a célnak, hogy a tárgyat el kell érni és meg kell fogni, 
amihez elég csupán a tárgy helyét megállapítani. Másik példa lehet ezekben a rajzokban 
az érintett kontúrok (élek, vonalak) elkülönülése, aminek eredeti célja az lehet, hogy tár-
gyak elhelyezhetők legyenek kontúrok közé (Morgan). A példákat még lehetne sorolni. 
Az illúziók egy részének legismertebb értelmezése a kétdimenziós ábrákon nem tudato-
san felfogott mélységtámpontokra és a normális észlelési folyamatok (nagyságkonstan-
cia-skálázás) nem megfelelő alkalmazására épít (Gregory elmélete).

Az illúzióknak gyakorlati jelentőségük is van, például amikor egy motoros állandó se-
bességgel halad át az úton az egyenlő távolságra felfestett vízszintes vonalakon, hozzászokik 
az egyenletes sebességhez. Ha a vonalakat úgy festik fel, hogy egyre közelebb helyezkedje-
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nek el egymáshoz, a motoros azt élheti át, hogy felgyorsult, pedig változatlan sebességgel 
halad. Ez a trükk használható abból a célból, hogy adott helyen a járművek lassítsanak. A tá-
volság téves észlelése meghatározott körülmények között baleset előidézője is lehet. Vasúti 
kereszteződésekben, ahol sok baleset fordul elő, a sofőrök a jelzőlámpa villogásának és a 
vonat közeledésének is tudatában vannak. Két észlelési szempontra derült fény a balesetek 
elemzéséből. Az egyik az, hogy általában a nagy tárgyak mozgását lassabbnak észlelik, mint 
a kis tárgy mozgását. A másik az, hogy egy tárgy lassabban látszik mozogni, ha követjük a 
szemünkkel, mint amikor szemünk vagy fejünk nyugalomban marad. Ezek a szempontok 
együtt a sebesség hamis benyomását kelthetik és emberek halálát okozhatják.

11.11. ÁBRA  A legismertebb Müller–Lyer- (a), 
Zöllner- (b), Poggendorff- (c) és Ponzo- (d) illúziók  

és elrejtésük egy rajzban. Az e) ábrán a szőnyeg 
eleje azonos a hátsó fal alsó élével (Müller–Lyer), a 

képléc a mennyezet alatt egy vonalba esik  
a padlódeszkákkal (Poggendorff), és a két kutya 

azonos méretű (Ponzo) (Gillam 1998 nyomán)

11.12. ÁBRA  A Penrose által 1958-ban leírt 
lehetetlen tárgy csak egy adott pontból nézve  

látszik háromszögnek. Az ellentmondó 
mélységjelzések jól láthatók Bruno Ernst Lépcsők 

vagy padlócsempék (1984) című rajzán
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A mozgás észlelése is lehet illuzórikus. A látszólagos mozgás esetében úgy észlelünk 
mozgást, hogy nincs képelmozdulás a retinánkon, vagyis nem mozdul el tárgy a környe-
zetben. A mozi élménye is erre alapszik: azáltal, hogy állóképeket vetítenek egy ernyő-
re elég gyorsan egymás után, folyamatos mozgás illuzórikus benyomását keltik. Amikor 
pedig csak vizuális információnk van a mozgásról, rendszerint hajlamosak vagyunk két 
tárgy közül, amelyek egymáshoz képest változó helyzetűek, a nagyobb tárgyat mozdu-
latlannak és a kisebb tárgyat mozgónak észlelni. Egy állomáson elindul a szomszédos vá-
gányról egy vonat, s mintha mi mennénk. Másik példa erre, amikor felnézve az égre úgy 
tűnik, mintha a Hold mozogna a felhőkben. Ez az indukált mozgás. Ez szintén csalóka 
dolog: a viszonyítási alap változik, s a viszonyított tárgy mozgását éljük át. A  mozgási 
illúziók azt mutatják, hogy az agy normálisan többre támaszkodik, mint a retinális kép 
mozgása, amikor valódi mozgást észlelünk. A receptorok és az agykérgi sejtek a környezeti 
változásra érzékenyek. Fontos mozgásjelző az elrendezés változása, a háttérhez viszonyí-
tott változások. Persze mozgást észlelünk akkor is, amikor egy parázsló cigaretta tűnik 
fel a sötétben, és nem áll rendelkezésünkre háttér- vagy vonatkoztatásikeret-információ.

A mozgás segíti az alakészlelést. Igazolja ezt az állítást az álcázás jelensége. Az álcázás 
célja, hogy meghiúsítsa az észlelési csoportosítási folyamatot, ami elkülöníti a tárgyat a 
környezettől. Például nem könnyen fedezhető fel a lapuló tigris a bambusznád sűrűjében. 
A hatás addig teljes, amíg az élőlény mozdulatlan (és persze amíg „a vadász ül hosszú, 
méla lesben”). A vonások és kontúrok elmozdulása a háttérhez képest erős csoportosítási 
tényező. A biológiai mozgásra (emberek, állatok mozgása, ellentétben a merev tárgyak 
mozgásával) különösen érzékenyek vagyunk. Észlelése konstanciajellegű (lásd Az észle-
lés fejlődése című részben).

Tárgy- és arcfelismerés

A felismerés az a képesség, hogy a tárgyat hozzárendeljük egy kategóriához, és így jelen-
tést adunk neki. Például egy adott vörös tárgyat mint paradicsomot ismerjük fel. Az em-
bereket is felismerjük arcképükről, ebben az esetben a látványhoz egy személyt rende-
lünk hozzá. A tárgyfelismerés egyik elmélete szerint a természetes tárgyak felismerésé-

11.13. ÁBRA   
Öt geon és öt tárgy.  
A tárgyfelismerés 
alapját az egyik 
lehetséges 
elképzelés szerint 
korlátozott számú 
geometriai egység 
képezi (Biederman 
elmélete)
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nek alapját a tárgyak elemi vonásait adó 
geometriai részegységek (hengerek, kú-
pok, gúlák stb.) képezik, amelyeket „geo-
noknak” neveznek (Biederman 1993). Az 
elmélet 24 geont feltételez, amelyek külön-
böző kapcsolódási viszonylatok („felette”, 
„mellette, „vége a közepéhez” stb.) segítsé-
gével tárgyakká állíthatók össze, mint a 
11.13. ábrán is látható. A felismerés a tárgy 
alakjának leírása és az emlékezetben őrzött 
leírások egymásnak való megfeleltetésével 
történik. Ez az elképzelés eszünkbe juttat-
hatja Paul Cézanne-t, aki a kubizmus alap-
jairól azt írta egy levelében: „Egy bizonyos 
központi perspektívát tekintve s a tárgy va-
lamennyi oldalát szemlélve, a természet le-
írható a henger, a gömb és a kúp alakjában.” 
S habár megpróbálhatunk geonokból elfo-
gadható emberi arcot építeni, hamar kide-
rül – természetesen más bonyolult alakza-
tok, például hegyek, fák esetében is –, hogy 
a geonok nem alkalmasak mindenre.

Az arcfelismerés, ez a természetes osztá-
lyozási képességünk sok megfigyelés sze-
rint különleges folyamat. Könnyen meg 
tudunk különböztetni arcokat vagy arc-
szerű dolgokat más dolgoktól, különbséget 
tudunk tenni megfelelő tapasztalattal a kí-
naiak között, és képesek vagyunk sok ezer 
idegen között egy ismert arcot megtalálni. 
Ez azt jelenti, hogy az arcok viszonylag ho-
mogén ingerosztályt képviselnek, amelyen 
belül különbségeket teszünk. Arcfelisme-
résünk egy másik jellemzője, hogy vala-
hogy egészlegesen ragadjuk meg egy-egy 
arc jellegét, anélkül hogy részleteinél sokat 
időznénk. Ezért érezzük néha úgy, hogy 
egy karikatúra jobban hasonlít az illető-
re, mint saját maga, vagy ez nehezíti meg, 
hogy felismerjük a tótágast álló személy 
megfordított arcát (11.14. ábra). Az arc-
felismerés különleges folyamatára utal az 

11.14. ÁBRA  A karikatúra jobban  
hasonlít a személyre, mint a fényképe.  

Ismert embereket könnyebben azonosítunk 
karikatúrájukat látva (fent).  

Tótágast állva nehezebb  
a személy felismerése (lent),  

ami az arcfelismerés egészleges  
folyamataira utal
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11.15. ÁBRA  Az arcfelismerés leegyszerűsített modellje mutatja, hogy a fizikai felépítés (nem, életkor 
stb.) és az arckifejezés elemzése elkülönül a személy azonosításának folyamataitól (Young 1998 nyomán)

is, hogy vannak olyan agysérült betegek, akik a tárgyakat azonosítani tudják, de arcuk 
alapján nem ismerik fel családtagjaikat vagy saját magukat a tükörben (prozopagnózia). 
Az ilyen esetek a mindennapi életünkben előforduló arcfelismerési zavarokhoz hason-
lóan (valakiben egy régi ismerősünket fedezünk fel; nem jut eszünkbe annak a neve, akit 
arca alapján azonosítottunk, de tudjuk, hogy hol lakik, és mi a foglalkozása; közeli is-
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merősként üdvözlünk egy színészt az utcán; stb.) az arcfelismerés különböző összetevői-
re utalnak. Ezek, mint a 11.15. ábrán látható, a következők: a fizikai struktúra elemzése 
(életkor, nem stb.), arckifejezés-elemzés, ismerősség megállapítása, személyazonosságra 
vonatkozó információk (foglalkozás, érdeklődési terület stb.) keresése, a név előhívása az 
emlékezetből (Young 1998). Az arcfelismerés elemei párhuzamba állíthatók a tárgyak, 
szavak felismerésének útjaival (a szófelismerésről később külön lesz szó az olvasási zavar-
ral kapcsolatban). 

Beállítódások, elvárások, kontextushatás

Habár a tanulás és a tapasztalat (vö. a perceptuális tanulással) csak részben értelmezi, 
hogy a dolgokat hogyan látjuk, a pszichológusok sokat foglalkoztak ezekkel a felülről le-
felé ható tényezőkkel. A beállítódás az a mentális keret, ami meghatározza a dolgok valami-
lyen módon történő észlelését. Az észlelési beállítódások elvárásokat alakítanak ki, ame-
lyek irányítják az észlelést, vagyis néha azt észleljük, amiről gondoljuk, hogy észlelni fog-
juk. Felkelthetik saját vágyaink, vagy az, amit mások mondanak nekünk. „A képzelődés oly 
játékot űz, / Hogy, ha örömre gyullad a kebled, / Megtestesíti ez öröm okát; / Vagy képzelet-
ben, éjjel megijedve, / Mily könnyen lesz egy-egy bokorból medve?” – írta Shakespeare a 
Szent ivánéji álomban (Arany János fordítása). Ha előzetesen elmondják, hogy egy képen 
mit látunk, akkor általában hajlamosak vagyunk valóban azt látni. Például, ha részletezik, 
hogy hogyan néz ki a fiatalasszony a híres „feleségem-anyósom” (Boring) kétértelmű raj-
zon (11.16. b ábra), vagy esetleg meg is mutatják (11.16. c ábra), hogy nyakláncot hord, 
hogy finom ívű orra látszik stb., akkor sokan nehezebben fedezik fel ugyanott az idős asz-
szonyt (11.16. a ábra).

A kontextus szintén olyan tényező, amely a dolgok adott módon való észlelését hatá-
rozza meg. Nézzük meg a 11.17. ábra két sorát. Észrevehetjük, hogy a fent látható, kézzel 

11.16. ÁBRA  Boring 1930-as években híressé vált „Feleségem-anyósom” című 
 kétértelmű ábrája W. E. Hill karikaturista 1915-ös rajza nyomán.  

A rajz a) része fiatal nőt, a c) része idős asszonyt ábrázol ami az arcfelismerés egészleges folyamataira utal
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írt „IS” ugyanaz, mint az alsó sorban lévő 
„15”. Valószínűleg mégsem vesszük ész-
re, mivel a kontextus meghatározza, hogy 
betűk között betűt, számok között számot 
észlelünk. Egy kísérletben, amikor a sze-
mélyeknek egy kis helyen megszakított 
kört mutattak, természetesen kört láttak. 
Amikor azonban két megszakított kört 
mutattak egyszerre, ahol a hiány eltérő téri 
helyen volt (fent, illetve a jobb oldal köze-

pén), a személyek hajlamosak voltak inkább arról beszámolni, hogy a körvonal megsza-
kítása a ténylegesnél jóval eltúlzottabb, és az ábrák inkább C vagy U betűre hasonlítanak 
(Pomerantz–Lockhead 1991). 

A világról való tudásunk, a sémáink szintén meghatározók. A felülről lefelé irányuló 
folyamatok fontos szerepet játszanak az olvasásban. Erről bővebben a figyelemmel kap-
csolatban szólunk (lásd a 11.31. ábrát).

Az észlelési beállítódás fogalmához kapcsolhatók az érzelmileg hangsúlyos ingerek 
észlelésének jelenségei: az érzékenység-fogékonyság, amely a dolgokat nagyobbá, világo-
sabbá, vonzóbbá, értékesebbé stb. teszi, és a veszélyes, szorongást keltő ingerek nehezebb 
tudatos észlelhetőségének (észlelési elhárítás) kérdései. Igen ellentmondóak és vitatot-
tak a nem tudatos (küszöb alatti) észlelésre vonatkozó eredmények, habár napjainkban a 
nem tudatos kognitív folyamatok szerepét általában elismerik (Greenwald 1992). Né-
hány példa rávilágít ezeknek a folyamatoknak a szerepére. Mindenki tapasztalhatja, hogy 
mennyire másként forgolódik alvás közben az ágyban, ha alszik valaki mellette, mint ak-
kor, ha egyedül fekszik. Egy másik példa a korábbi élmények hatására vonatkozik, még 
ha az emberek nem is tudják felidézni az eseményt. Az emberek azokat a személyeket, 
akiknek a nevével korábban találkoztak, általában ismerősebbnek ítélik, mint azokat, 
akiknek a nevével nem találkoztak, az ismerősséget pedig tévesen hírességként értelme-
zik. Ezt nevezik hamis hírnévhatásnak. Egy vizsgálatban a hamis hírnévhatást általános 
anesztéziában lévő betegeknél vizsgálták, akik biztosan nem voltak tudatában a név han-
gos elhangzásának a sebészeti műtét közben. Későbbi ellenőrzésben mutatkozott a ha-
mis hírnévhatás, ami tudattalanul befolyásolta az ellenőrző próbában bemutatott nevek 
hírességének megítélését ( Jacoby–Lindsay–Toth 1992). A  tudatküszöb alatti észlelés 
kétes reklámhatásait – például egy filmbe bevágott rövid, észlelhetetlen felhívás: Igyon 
kólát! – Pratkanis és Aronson A rábeszélőgép (1992) című könyvükben erősen vitatják, 
mivel a bizonyítékok szerintük nem meggyőzőek. Azonban a vágyakra, érzelmekre ható 
egyszerű, tudatküszöb alatti ingerlés bizonyos eljárásai – ha nem volnának a befolyáso-
lásról etikai fenntartások –, úgy tűnik, alkalmasak lehetnének bizonyos attitűdváltozások 
előidézésére (Bornstein 1989). Az alábbi kísérlet eredményei szintén a tudatküszöb alatti 
észlelési hatásokat támasztják alá. Ismert dolog, hogy egy tárgy képének a látása elősegíti 
a tárgy felismerését a tárggyal való – akár napokkal vagy hetekkel – későbbi találkozás 
alkalmával. Ezt a jelenséget előfeszítési hatásnak nevezik, és azokban az esetekben is de-

11.17. ÁBRA  Kontextushatás: ugyanazt  
a kézzel írt mintát a kontextustól függően betűnek 
vagy számnak észleljük
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monstrálták, amikor a személy nem volt tudatában, hogy az előzetesen bemutatott tárgy 
mi volt (Bar–Biederman 1998). A  kísérletben nagyon rövid ideig (átlagosan 67 ezred 
másodpercig!) villantották fel tárgyak képét (szerszámok, bútor, közlekedési eszközök, 
állatok stb.), amit egy hatékony elfedő (a feldolgozást zavaró) minta követett, úgyhogy 
csak 13,5%-ban tudták a személyek megnevezni azokat. A  megnevezéshez négy lehe-
tőség közül kellett választani: az egyik lehetőség a pontos válasz volt, a másik teljesen 
különbözött, vagy azonos tárgy más példányának (eltérő alakkal, pl. irodai forgószék 
és konyhai hokedli) neve volt. Ezeket az előzetesen bemutatott tárgyakat egy második 
próbasorozatban megismételték, anélkül hogy az ismételt bemutatás lehetőségére bármi 
utalt volna. A második bemutatáskor 15 perc és 20 közbeiktatott próba után a megneve-
zési pontosság 34,5%-ra nőtt. Ez egyértelműen látási hatás volt, és nem a jelentés közve-
títette, mivel az azonos nevű, eltérő alakú képekre nem mutatkozott.

A tárgyak értékének hatását jól szemlélteti egy régebbi vizsgálat, amelyben 4–8 éves 
amerikai gyerekeket kértek meg a karácsonyt megelőző hónapban, hogy készítsenek raj-
zot a Mikulásról. (Amerikában a Mikulás hozza a karácsonyi ajándékot.) A  karácsony 
közeledtével a rajzok egyre nagyobbá váltak, ahogy a zsákjában lévő ajándékok is, de ka-
rácsony után mind az ajándékok, mind a Mikulás alakja összezsugorodott (Solley–Haig 
1958, idézi Matlin 1983).

Beszédészlelés

Az észlelés kutatási területei között nagyon speciális a beszélt és írott nyelv percepciója. 
Itt csak a beszélt nyelvvel foglalkozunk röviden, az olvasásról később lesz majd szó. A be-
szédfeldolgozás igen összetett folyamat, amely beszédészlelési és beszédmegértési szaka-
szokból áll. Kezdeti szakasza a beszédhangok, hangkapcsolatok, hangsorok felismerését, 
magasabb feldolgozási folyamatai pedig a szavak, a mondatok és a szöveg, a jelentés fel-
fogását teszik lehetővé. A beszédfeldolgozás során a beszélő által kiadott, folyamatosan 
változó akusztikai jeleket nyelvi egységek sorozatává alakítjuk, és felfogjuk az üzenet tar-
talmát a közlő szándékának megfelelően (Gósy 1989, 2002). Az első lépés (11.18. ábra) 
az elsődleges hallási elemzés, például annak eldöntése, hogy milyen jellegű a hang, zenei 
vagy beszédhang, magas vagy mély, hangszer vagy dúdolás, gyors vagy lassú, erős vagy 
halk. A következő lépés a beszédhangok (magán- és mássalhangzók) azonosításának, il-
letve a fonémadöntés meghozatalának feladata (fonetikai, azaz beszédhangokra vonatko-
zó és fonológiai, azaz értelemmegkülönböztető jelekre vonatkozó szintek). A fonéma el-
vont nyelvi egység, a hangok azonosítható egysége, ha megváltozik, akkor megváltozik a 
szó jelentése is. Ezen a szinten azonosítjuk például az e hangot, akár palócosan, akár ettől 
eltérően ejtik, nőtől vagy gyerektől halljuk, rekedten vagy kiabálva mondják. Ezen a szin-
ten ismerünk fel a fogkefe szóban [ejtése: fok:efe] hosszú k hangot, amely két fonémát is 
képvisel (g, k). A megkülönböztetés – mint alább láthatjuk – nem egyszerű probléma.

A  beszédészlelés felhasználja a hallás kezdeti szakaszait, amelyekben a hanghullá-
mok érzékelése és feldolgozása történik, ugyanakkor több fontos értelemben különbö-
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zik tőlük. A beszédet általában különálló hangsorozatokban észleljük, a valóság azonban 
nagyon eltér ettől. A  hangmintázatokat láthatóvá tevő spektográfiás beszédelemzésből 
ismert, hogy a beszéd folyamatosan változó hangmintákból áll, amit viszonylag kevés 
szünet szakít meg; átmenetei és szabálytalanságai vannak, például az egyéni különb-
ségekből, illetve abból adódóan, hogy a beszélő különböző hangokat együtt képez. Az 
elemzések szerint egy adott beszédösszetevőnek, egy fonémának megfelelő hangmintá-
zat nem változatlan. Lehetetlen a hangjeleket a nyelvi egységeknek (fonémáknak) egy az 
egyben megfeleltethető, elkülönült részekre bontani. Hatnak rá a megelőző hangok, és a 
különböző fonémák átfedésben vannak. Továbbá a beszédészlelés különbözik más hal-
lásészleléstől abban, hogy a beszéd esetében megfigyelhető a „kategoriális észlelésnek” 
nevezett jelenség. A  kategória általában az egy címke alá besorolható dolgokat jelenti, 
itt egy fonetikai kategóriát jelent. A  hallgató jobban meg tud különböztetni két olyan 
hangot, melyek eltérő fonetikai kategóriához tartoznak (pl. „da” és „ta”), mint azokat, 
amelyek ugyanannak a kategóriának a tagjai. Ez is példa arra, hogy különböző akuszti-
kus jelek eredményeznek azonos hangészlelést. Vizsgálatához számítógéppel előállított 
mássalhangzó-magánhangzó párokat használnak, változtatva az akusztikus jel jellemző-
jét, így a 0–90 ezred másodperc nagyságrendű zöngekezdési időt. Először – fokozatosan 
növelve a zöngekezdési időt – megállapítják, meddig hallják az egyik fonémát („da”), 

11.18. ÁBRA  A beszédészlelés és beszédmegértés folyamatai  
(Gósy 2002 nyomán)
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és mikor kezdik a másikat („ta”) hallani. Ez a fonémahatár. Ezt követően megállapítják, 
hogy milyen terjedelemben tartoznak a hangok az egyik vagy a másik kategóriába. Két 
ingert mutatnak be, amelyek a zöngekezdési időben különböznek, és a személynek el kell 
döntenie, hogy azonos vagy különböző kategóriába tartoznak-e. A fonémahatár egyik ol-
dalán az akusztikus jellemző (zöngekezdési idő) változása ellenére azonos kategóriába 
sorolt ingerek egy észlelési konstancia példái (Goldstein 1999). Érdekes, hogy a japán 
nyelvben az „l” és az „r” azonos kategória tagjai, így nehezen tudják megkülönböztetni 
őket, és ez másodiknyelv-használatukban (pl. az angolban) szintén megmutatkozik. Ma 
egyre több bizonyíték támasztja alá, hogy a beszédészlelésre hatást gyakorolnak a hang-
képzési folyamatok is; a beszédészlelés és a beszédprodukció agyi szerveződése összefo-
nódott (Scott–Johnsrude 2003). A logopédiai fejlesztésben támaszkodnak erre a szoros 
kapcsolatra. A  hangok észleléséhez a látási jelzőmozzanatok is hozzájárulnak. Ha nem 
halljuk tisztán, amit az előadó mond, a szájról való olvasásra támaszkodunk, hogy követni 
tudjuk az előadást. McGurk és McDonald (1976) kísérletében a személyek egy fiatal nőt 
láthattak egy filmen, aki szótagokat ejtett ki. Amikor a filmet úgy alakították át, hogy a ki-
ejtett szótagokhoz (pl. a „ga” szótag szájmozgásához) egy másik szótagot („ba”) lehetett 
hallani, a személyek egy teljesen új szótagot hallottak („da”). Ez a hatás nem korlátozódik 
szótagokra, hanem szavakra is kiterjed, ha hasonlóan megvágott filmeket alkalmaznak. 
Ez bizonyítja, hogy a látásnak is szerepe van a beszédmegértésben. A szájról való olvasás 
gyakorlása különösen fontos halláskárosodottak számára.

A folyamatos beszédben nincsenek éles határok a szavak között. A megértést a kon-
textus és a jelentés segíti. Ezt bizonyítja a hang-helyreállítási hatás (Warren–Warren 
1970). A személyek olyan mondatokat hallhattak, amelyekből egy adott helyen egy han-
got kivágtak és köhögéssel helyettesítettek. Előre közölték, hogy valahol egy köhögés for-
dul majd elő, és kérték, hogy jelezzék a helyét a mondatban. Nem akadt senki, aki pon-
tosan azonosította volna a köhögés helyét. A hallórendszer kitölti a hangot a többi hang 
kontextusa alapján (Samuel 1997). Kísérletek azt is igazolták, hogy a szavak érthetőbbek 
nyelvtanilag helyes mondatokban, mint kapcsolatban nem álló szóösszetételekben.

Perceptuális tanulás

Eleanor J. Gibson meghatározását az 1960-as évek végéről máig érvényesnek fogadhatjuk 
el: „A perceptuális tanulás az információ környezetből való kiemelésének javuló képessé-
ge gyakorlás és tapasztalás […] eredményeként.” (Gibson 1969.) A perceptuális tanulás 
javuló információfelvételt, -feldolgozást és döntést jelent. Javul a megkülönböztetés, a 
hatékonyság, a kategóriadöntés, a stratégiaváltás, az észlelési és keresési gyorsaság, a sze-
lektív figyelmi kiemelés esetén (összefoglalóan lásd Ahissar–Hochstein 1998; Goldstone 
1998). A  csaknem százötven éve publikált első észlelési tanulási görbén (Volkmann 
1858, közli Gibson 1969) láthatjuk a bőrérzékelés egyik alapküszöbének, a kétpont-kü-
szöbnek (a bőrön mért legkisebb távolság, amelynél nem egyetlen, hanem két elkülönülő 
pont érintését észleljük) többórás gyakorlás hatására való csökkenését (11.19. ábra).
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A  gyakorlással megváltozik a kezdeti 
információfeldolgozás és az információ to-
vábbítása az észlelést követő kognitív folya-
matokhoz (kategorizáció, összehasonlítás, 
tárgyazonosítás). Perceptuális tanulással 
alakulnak ki a különleges észlelési készsé-
gek, mint a sör- vagy a borszakértők ízlelése 
(Melcher–Schooler 1996) vagy a naposcsi-
bék nemének megállapítására való képes-
ség (Biederman–Shiffrar 1987), s még az 
orvosi diagnózis elsajátításának is van erős 
észlelési összetevője, mint arra mellkasrönt-
gen-diagnosztika vizsgálatával rámutattak 
(Myles- Worsley–Johnston–Simons 1988). 
Az ábécé betűinek elsajátításában vagy a bio-
lógiában a növények megkülönböztetésének 
tanulásában szintén alapvető szerepe van.

Az egyik vizsgálatban a naposcsibék 
nemét megállapító szakértők tevékenysé-
gét tanulmányozták, akik sokéves tapasz-
talattal rendelkeznek, és 98%-os bizton-
sággal képesek a kakast kiválasztani 1000 
csirke/óra teljesítménnyel, kb. fél másod-
percig vizsgálva a kloakális területet. A  jó 
teljesítményhez 2–6 év tapasztalat szüksé-
ges. A  kísérlethez a szakértő segítségével 
megállapították a kritikus pontokat, ame-
lyekről rajzot készítettek (11.20.  ábra). 
Egyetemisták, akiknek felhívták a figyel-
mét a megkülönböztető jegyekre, nehezen 
azonosítható változatokról készült fényké-
peken 84%-ban voltak képesek teljesíteni. 
A  szakértők ugyanezekkel a „nehéz” ese-
tekkel 72%-os pontos választást értek el. 
Ez a kísérlet rámutatott, hogy az osztályo-
zás alapját a nem esetleges jegyek (mint az 
egyszerű formaellentét) képezik, és a meg-
különböztető jegyek megtanulása fontos. 
Ezekben a kiterjedt tanulási helyzetekben 
szoros kapcsolat mutatkozott a perceptuá-
lis tanulás és a figyelem automatizálódása 
között. Ugyanígy segíthetjük a tanulókat 

11.19. ÁBRA  Az első perceptuális tanulási  
görbe Volkman 1858-ban végzett vizsgálatából. 
Láthatóan a középső ujjbegyen a gyakorlás hatására 
lecsökkent két pont megkülönböztetésének 
távolsága. A tanulási hatás átvihető volt a másik kéz 
azonos ujjára (fekete oszlop), de más bőrterületre 
(alkar) nem (szürke oszlop) (Gibson 1969 nyomán)

11.20. ÁBRA  Perceptuális tanulás.  
A naposcsibéket nemük szerint szétválogató 
munkások sok gyakorlattal megtanulták, hogy 
először az a) ábrán lévő részt keressék meg, majd 
azonosítsák a kiskakakast b) a kerekded rész alapján, 
vagy a tojót egy fordított fenyőfa tetejére 
emlékeztető vagy ellaposodó rész c) szerint  
(Biederman–Schiffrar 1987 nyomán)
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iskolai helyzetekben azzal, hogy kiemeljük a megkülönböztető jegyeket a megtanulandó 
anyagban, legyen az betűtanulás, helyesírás vagy a növények jellemző levélformája.

Ugyanakkor arra is rámutattak, hogy az észlelési tanulással a magasabb kognitív fo-
lyamatok is javulnak, például a borszakértéssel az ízek megnevezésének képessége is fino-
modik, a szakértő képes egyre árnyaltabban kifejezni ízérzéseit.

Goldstone (1998) szerint a perceptuális tanulás nem egységes folyamattal, hanem 
legalább négy mechanizmussal teljesül: figyelmi súlyozással, ingerre való érzékenység ki-
alakulásával, differenciációval (elkülönüléssel), és egységképzéssel. Ezek Goldstone sze-
rint olyan alkalmazkodási mechanizmusok, amelyek irányítják a perceptuális tanulást, és 
közvetítenek a külvilág és a megismerés között.

A figyelmi súlyozás a fontos dimenziókra és ingervonásokra való figyelmi ráfordítás, 
miáltal „az észlelés alkalmazkodik a feladathoz”. Így alakul ki a kategoriális észlelés, az a 
jelenség, hogy az ember könnyebben tud megkülönböztetni különböző kategóriákba tar-
tozó fizikai ingereket, mint azonos kategóriába tartozókat. A beszédhangok (fonémák) 
megkülönböztetése – mint láthattuk – a legjobb példa erre. Igaz, hogy bizonyos katego-
riális észlelés nem tanult – például az akusztikus szignál bizonyos tulajdonságait (a foné-
mákat) a csecsemők már négyhónapos korban meg tudják különböztetni (Eimas et al. 
1971; lásd alább) –, más esetekben inkább tanulásról van szó. Gyakorlott zenészek – a 
kezdők azonban még nem – mutatnak egy sajátos kategoriális észlelést a viszonylagos 
hangmagasság-különbségekre, a tanulással érzékenyebbé válnak a félhangok határaira 
(Zatorre–Halpern 1979). A  hangok közötti különbségek egymáshoz való viszonyának 
finom megkülönböztetési képességét nevezzük relatív hallásnak. A  zenei hallás másik 
formájával, az öröklődő képességnek tartott abszolút hallással, vagyis a hallott hangok 
tökéletes visszaadási vagy meghatározási képességével a zenészek közül is csak kevesen 
rendelkeznek. Például Mozartnak tökéletes hallása volt, de nincs jó zenész jó relatív hal-
lás nélkül. Idekívánkozik még egy megjegyzés: a hangmagasság iránti érzék, a harmónia-
érzék, a dinamikai és hangszínérzék, az emlékező- és reprodukálóképesség és egyéb ze-
nei képességek fejleszthetők. Ebben nagy szerepe van a zenei képzésnek – hangsúlyozta 
Kodály, akinek szilárd meggyőződése volt, hogy „mormogó gyerekből” is lehet énekelő 
gyereket nevelni. A gyakorlott zenészek kategoriális észleléséhez hasonló példa az arc-
észlelés, amelynek „szakértői” vagyunk. Ismerős arcok esetében mutatkozik kategoriális 
észlelés (nő a fogékonyság az arcok közötti különbségre), ahogy az egyik ismerős arc a 
másik ismerős arc kategóriájába fordul. Ez nincs így ismeretlen arcoknál.

A vonásérzékenyítés arra a feltételezett változásra vonatkozik, amely az érzékelőrend-
szer meghatározott ingerekre vagy ingerrészletekre való specializálódását eredményezi. 
Goldstone szerint példa lehet erre a mechanizmusra az, hogy az emberek pontosabban 
azonosítják a kimondott szavakat ismerős hangon, mint ha ismeretlen személy hangján 
hallják (Palmeri–Goldinger–Pisoni 1993). A bőrbetegségeket az orvos könnyebben azo-
nosítja, ha hasonlítanak az előző esetekhez, még akkor is, ha ez a hasonlóság, amelyre a 
tulajdonságot alapozza, nem megfelelő a diagnózishoz (Brooks–Norman–Allen 1991).

Az elkülönülés abból áll, hogy az észleletek egyre jobban elkülönülnek egymástól. 
Erre volt példa fentebb a borszakértők ízlelése vagy a naposcsibéket nemük szerint szét-
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válogató dolgozók teljesítménye. Szintén erre példa, ahogy a szülők megtanulják meg-
különböztetni egypetéjű ikreiket, és ahogy általában az arcészlelési „szakértelem” kialakul. 
Lehet elkülönülés dimenziók között is, ahogy a képzőművészetet tanulók fokozatosan ké-
pessé válnak a színek dimenzióira (szín, telítettség, világosság) való szelektív figyelemre.

Az egységesítés egy egység képzésének folyamata, ami arra vonatkozik, hogy bizo-
nyos feltételeknél bizonyos egységek alakulnak ki, amire példa lehet a szóészlelés vagy az 
arc egészleges, s nem jegyek alapján történő észlelése. Az utóbbit támasztaná alá az a tény, 
hogy az arcokról készült fényképeket a kép síkjában 180°-ban elforgatva kevésbé gyorsan 
és pontosan ismerjük fel, mint normál helyzetben (lásd előbb a 11.14. ábrát). Ez a ha-
tás tárgyak esetében nincs, csak olyan nagyon speciális, igen begyakorolt ingerek eseté-

ben mutatkozik, mint amilyenek az emberi 
arcok, amelyeknek „szakértői” vagyunk.

Az észlelési tanulás eredményeképpen 
csökken az adott feladat teljesítésében érin-
tett agyi területek energiafelhasználása is, 
legalábbis ez derült ki abból a vizsgálatból, 
amelyben pozitronemissziós tomográfi-
ás (PET-) eljárással térképezték fel az agy-
működést (11.21. ábra). Egy számítógépes 
ügyességi játék (a látási-téri mozgási felada-
tot képviselő tetris játék) gyakorlása előtt 
és után mérték az agyi glükózfelhasználást, 
és úgy találták, hogy a javuló teljesítmény-
nyel párhuzamosan mind a mozgási, mind 
az érzékelési területen (mozgató- és érzőké-
reg, bal gyrus angularis, bal hátsó halánték-
lebeny, bal elsődleges látókéreg) csökkent 
az energiafelhasználás (Haier et al. 1993).

Indokoltnak látszik a perceptuális ta-
nulást a kognitív és a készség- vagy pro-

cedurális tanulástól (mozgási készségek, mint a cipő befűzése, biciklizés, gyorsolvasás 
elvégzésének begyakorlása, lásd a 12. fejezetet) megkülönböztetni.

Az észlelés fejlődése

A korai pszichológusok úgy gondolták, hogy az újszülött észlelési világa vagy nem léte-
zik, vagy nagyon zavaros. A 20. század végén William James a csecsemő világát „csen-
gő-bongó, izgő-nyüzsgő zűrzavarnak” gondolta. Valóban nem tudjuk, mit tapasztal az 
újszülött, de napjainkban új eljárások állnak rendelkezésre, amelyek segítségével kiderült, 
hogy az újszülött rendelkezik bizonyos észlelési képességekkel, veleszületett érzékleti 
szerveződéssel.

11.21. ÁBRA  A tetris látási-téri-mozgási játék 
gyakorlása előtt és után pozitronemissziós 
tomográfiával (PET) mért agyi glükózanyagcsere-
változás. Árnyékolással jelöltek azok az agyi 
területek, ahol a glükózanyagcsere erőteljesen 
csökkent: mozgató- és érzőkéreg, bal gyrus 
angularis, bal hátsó halántéklebeny és bal 
elsődleges látókéreg (Haier et al. 1993 nyomán)
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A pszichológusok megtanulták mérni a csecsemők észlelési képességeit, például an-
nak vizsgálatával, hogy két minta közül spontán melyiket nézik szívesebben. Egy másik 
technika a habituációs eljárás, amelyben többször ismételt bemutatással ismerőssé tesz-
nek egy ingert, majd egy másik, a már megszokottól eltérő ingert mutatnak be. Ilyenkor a 
csecsemő valószínűbben nézi az új ingert, ami azt jelenti, hogy különbséget tesz.

A csecsemő kezdetben nem lát élesen, de az első hat hónapban gyorsan fejlődik ki a 
felnőtt szintet csaknem elérő éles látása, ami teljesen egyéves korára alakul ki. Az éles lá-
tás képességének egyik mérési lehetőségét adja egy rácsminta, amit egy adott távolságon 
belül nem összeolvadt szürkének, hanem rácsnak lehet észlelni. A rácsminták különböző 
sűrűségűek lehetnek, vagyis változik a retinán leképeződő téri frekvenciájuk, azaz az egy 
milliméterre eső világos-sötét ismétlődések száma. Ha adott távolságból végigvizsgáljuk, 
hogy a különböző sűrűségű rácsok mikor olvadnak össze, és mikor láthatók rácsnak – ez 
nézési választási vizsgálatokban csecsemőknél is elvégezhető –, a kontrasztérzékenységet 
(a legkisebb észlelhető világosságkülönbséget az adott téri frekvenciák esetében) kapjuk. 
A csecsemő kontrasztérzékenysége eltér a felnőttétől, 1–3 hónapos korában elmosódott 
képet lát, az alacsony téri frekvenciákat látja, a felnőttre jellemző magas téri frekvenciákat 
alig. Így látja például a határvonalat az arc hajas része és a homlok között (11.22. ábra). 
3 hónaposan már képes érzelmi kifejezéseket megkülönböztetni. A kutatásokból világos, 
hogy a csecsemőnek a felnőttétől nagyon eltérő „ablaka van a világra”; számára olyanok a 
dolgok, mintha egy bepárásodott üvegen át nézné a világot, amely kiszűri a finom részle-
tek látását lehetővé tevő magas téri frekvenciákat, a formákat így nagyon sajátos módon 
látja. Viszont azt vizsgálva, hogy két minta közül melyiket kedveli inkább, kimutatták, 

11.22. ÁBRA  A csecsemőnek 
nincs éles látása. Így láthat 50 cm 

távolságról egy, két és három 
hónapos korában egy női arcot
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hogy az újszülöttek a gyenge látásélesség és 
kontrasztérzékenység ellenére már 2–3 na-
pos korukban felismerik anyjuk arcát.

Tárgy- és arcészlelés  Szinte a születéskor 
adott képesség. Amikor csecsemők idegen 
arcokat és anyjuk arcát láthatták együtt 2 na-
pos korukban, 63%-ban inkább az anyjuk ar-
cát nézték (Bushnell–Sai–Mullin 1989), s 
akkor is, ha videoképeket láthattak.

Ábra-alap megkülönböztetés  Az ábra-alap 
megkülönböztetéshez a csecsemők számára 
fontos információ a mozgás. Egy kísérletben 
5 hónapos csecsemőknek számítógép-képer-

nyőn mozgó pontmintákból álló két területet mutattak be, ami olyan észlelést eredménye-
zett, mintha az egyik terület magába foglalná a másikat. Miután a csecsemő hozzászokott 
ehhez a 11.23. ábrán látható elrendezéshez, külön mutatták a minta A vagy B részét. Az új 
ingerre megjelenő figyelem az A (mozgó) részre mutatkozott, amit a felnőttekhez hason-
lóan a csecsemők az alaptól elkülönülő ábraként észleltek (Craton–Yonas 1990).

Perceptuális csoportosítás  Képessége szintén korán kimutatható. Egy kísérletben 
(Quinn–Burke–Rush 1993) habituációs eljárással megállapították, hogy 3 hónapos cse-
csemők már képesek világosság alapján észlelési csoportosításra (11.24. ábra). Formai 
hasonlóság alapján csak 6–7 hónapos korban csoportosítanak (Quinn et al. 2002).

A 4 hónapos csecsemők képesek folyamatosnak észlelni valamit a takarás ellenére. Egy 
kísérletben a csecsemőket egy rúd ide-oda mozgásához szoktatták hozzá, ami egy takaró 
tárgy mögött volt látható. A habituációt követően, amikor már elvesztették érdeklődésüket, 
és másfelé néztek, új ingerként vagy két rudat mutattak be, amelyek egy vonalba estek, közöt-
tük kis nyílással azon a helyen, ahol a takaró tárgy volt korábban látható, vagy csak egyetlen 

11.23. ÁBRA  Ábra-alap megkülönböztetés 
csecsemőknél. A csecsemő ismételten láthatta  
a bal oldali mintát (habituáció), majd reagált az  
A vagy B megváltoztatott részeire, ami azt jelenti, 
hogy észlelte a különbséget (Craton–Yonas 1990 
demonstrációja Goldstein 1999 nyomán)

11.24. ÁBRA   
Quinn és munkatársai 
eljárása a hasonlóság 
(világosság) alapján 
történő észlelési 
szerveződés 
vizsgálatára  
(Quinn et al. 2002 
nyomán)



11. PERCEPCIÓ ÉS FIGYELEM n 371

rudat. A csecsemők a két elkülönült rúdra figyeltek. A kísérlet igazolta, hogy a tárgy takarás 
mögötti folyamatos észlelésében a mozgás információjának döntő szerepe van. Ez a jelenség 
fiatalabb csecsemőknél még nem jelentkezik, de néhány hónappal később (10 hónaposan) 
két egymással határos tárgyról is el tudják dönteni, hogy egy vagy két tárgyról van-e szó.

Kategoriális észlelés  Szintén igen korán mutatkozik. 3–4 hónapos csecsemők különb-
séget tudnak tenni a tárgyak kategóriái között is. Így például meg tudják különböztetni 
kutyák és macskák fényképeit, jóval azelőtt, hogy ezek a fogalmaik kialakulnának (Eimas–
Quinn 1994). A habituációs kísérletek arra is rámutattak, hogy a csecsemők 4 hónapos 
korban képesek a rövid hullámhosszú kéktől a hosszú hullámhosszú vörösig terjedő fo-
lyamatos nagyfényspektrumot kék, zöld, sárga, narancs, vörös kategóriákra bontani 
(Bornstein–Kessen–Weiskopf 1976). Későbbi kutatások kimutatták, hogy már koráb-
ban is van színlátásuk, 2–3 hónapos korban a színek széles skáláját észlelik, de a felnőtt 
színlátását csak jóval később érik el. Itt meg kell jegyeznünk, hogy nem mindenki egyfor-
mán látja a színeket, enyhe eltérések lehetnek emberek között, és olyanok is vannak, akik-
nek teljesen eltér a színlátásuk a megszokottól. Ezeket az embereket nevezzük színtévesz-
tőknek (népszerű nevén „színvakoknak”). A színtévesztők összetévesztik a vöröseket a zöl-
dekkel vagy a kékeket a sárgákkal. A  jelzőlámpákat is csak helyük szerint tudják 
megkülönböztetni, vagy világosságkülönbségeket észlelnek. Ezek veleszületett, anyai ágon 
öröklődő zavarok, amelyek nőknél ritkán, férfiaknál gyakrabban (nálunk nagyjából min-
den 100 emberből 5-8 esetben) fordulnak elő. Korai felismerésük fontos; olvasástanulás-
kor például előfordulhat, hogy a színtévesztő gyerekek a tankönyvek színes ábráit nem jól 
észlelik. Csak egy kényelmetlen szemüveg (magyar találmány) viselésével korrigálható.

Mélységészlelés  Alig van születéskor. A csecsemő a különböző mélységtámpontokra 
fokozatosan kezd támaszkodni. Előbb a két szem közötti távolságnak köszönhető kép-
különbségből eredő információt használja, később pedig a képi mélységjelző mozzanato-
kat. A két szemmel kb. 3 hónaposan tud egy pontra összpontosítani. 3 és fél – 6 hónapos 
kora között emelkedik ki számára mélység a diszparitás alapján; a felületek változása, a 
takarásból származó információk használata 5–7 hónapos korban jelentkezik. 4 hónapos 
korban kimutatható a nagyságkonstancia. Egy kísérletben egy tárgyat különböző távolsá-
gokból mutattak be többször (habituációs szakasz), majd azzal azonos vagy azonosnak 
látszó, de ténylegesen nagyobb távolságra lévő tárgy bemutatása következett. Az új tárgyra 
többet néztek (Granrud–Yonas–Opland 1985), vagyis a tárgyakat ebben az életkorban el-
térő retinaképük ellenére változatlan nagyságúnak észlelik változó nézési távolságból.

Mozgás észlelése  A mozgás fontos információ. Kéthetes korában az újszülött inkább 
a mozgó mintára figyel egy mozdulatlan mintával szemben. A mozgás egyik jellemzője, 
hogy észlelési szerveződést hoz létre. Az azonos irányba, azonos sebességgel elmozduló 
két tárgyat együtt mozgónak fogjuk fel. Ennek egyik példája a biológiai mozgás. 2 hóna-
posok még nem, de 4–6 hónapos csecsemők két képernyő közül inkább azt nézték (70%-
ban), amelyen egy szaladó emberről sötétben készült videofelvétel volt látható, akinek a 
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könyökére, csuklójára, vállára, térdére, bokájára kis fényfoltokat helyeztek el. A  képer-
nyőn csak ezek az elmozduló fényfoltok voltak láthatók, más nem. Azt az ernyőt viszont, 
ahol fényfoltok véletlenszerű mozgását mutatták, nem nézték olyan kitüntetett figyelem-
mel (Fox–McDaniel 1982). Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a biológiai mozgást a 
csecsemő ugyanúgy észleli, mint a felnőtt (11.25. ábra).

Az anya hangjának felismerésére  Erre már a 2 hónapos csecsemő képes. Valószínűleg 
még világra jötte előtt tanulja ezt meg. Megfigyelték ugyanis, hogy az újszülött bizonyos 
ritmusban cumizik, és az anyja hangja más ritmust vált ki, mint egy idegen hangja (De-
Caspar–Fifer 1980). Ugyanakkor a hangok érzékelése és a hangforrás helyének meghatá-
rozása fokozatosan alakul ki 3–6 hónapos korra. 18 hónapos korra ebben a tekintetben 
csaknem eléri a felnőtt teljesítményét.

Beszédészlelés  Hasonlóságokat mutat a felnőtt beszédészleléséhez. A felnőttek kate-
goriális észlelési vizsgálatát csecsemőknél is elvégezték. Habituációs eljárással, a cumi 
szopásának a szaporaságát mérve 1 hónapos csecsemőnél megállapították, hogy képes a 

11.25. ÁBRA  Biológiai mozgás: a mozgó 
pontokat a járó, szaladó, táncoló személy 
mozgásaként észleljük

11.1. KÉP  Csecsemőkorban 
a megismerés egyik 
legfontosabb eszköze a száj
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fonémák megkülönböztetésére (Eimas et al. 1971). A vizsgálat eredményét láthatjuk a 
11.26. ábrán.

Más párhuzam a csecsemő és a felnőtt beszédészlelése között az, hogy 6 hónapos 
vagy fiatalabb csecsemő képes a különböző beszélők által kiejtett beszédhangokat azonos 
kategóriába sorolni. Kezdetben a csecsemő minden nyelv fonémáinak észlelésére képes, 
de az első életévben ez beszűkül az anyanyelvére. 6 hónapos korára a csecsemő minden 
fonológiailag fontos eltérést megkülönböztet. A szavak jelentésének megértése és a sza-
vak kimondása csak az első év végén jelenik meg. Akkor természetesen még nem teljesen 
úgy észlelik a szavakat, mint a felnőttek. A fejlődés 7 éves korig is eltart.

Szaglás és ízlelés  Az újszülött érzékeli a szagokat. Meg tudja különböztetni a banán 
vagy a vanília illatát, amelyekre mosollyal válaszol, míg a kellemetlen szagokra (záptojás) 
undor kifejezésével. Felismeri az anyamell illatát, de ez valószínűleg tanult képesség. Ezt 
kísérleti eredmények is alátámasztják. Amikor a csecsemő fejének két oldalára kis gézla-
pokat helyeztek, melyek közül az egyik át volt itatva anyja illatával, fejével feléje fordult, 
szemben az idegen, szoptató vagy nem szoptató nők illatával átitatott gézlappal (Cer-
noch–Porter 1985). Az újszülött megkülönbözteti az édes és savanyú, valamint a kese-
rű ízeket (Beaushamp–Cowart–Moran 1991).

Mint láthattuk, az első életévben az újszülött észlelése igen gyorsan fejlődik. Keve-
sebbet tudunk az első két év utáni fejlődésről. A csecsemőkor után az észlelés fejlődése 

11.26. ÁBRA  Kategoriális észlelés (fonémahatár) vizsgálata csecsemőknél 
habituációs eljárással, amelyben a cumizás változását rögzítették, 

 miközben a hangokat változtatták. ZKI = zöngekezdési idő.  
A bal oldalon változott 20-tól 40 ezred másodpercig,  

középen 60-tól 80-ig, jobbra változatlan volt (Eimas et al. 1971 nyomán)  
(A részleteket lásd a szövegben)
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olyan összetett feladatokban megy végbe, mint a sportolási (futás, ugrálás stb.) készségek, 
az eszközhasználat, a nyelvhasználat és az olvasás. Ezekben a feladatokban a tapasztalat 
és a tanulás egyre speciálisabbá válik. Ugyanakkor a fejlődés során egyre elvontabb tudás 
hatása érvényesülhet az észlelésben. Példa erre a nyúl-kacsa vagy az ember-egér megfor-
dítható vagy kétértelmű ábrák (11.27. ábra) észlelésének fejlődésvizsgálata. A kétértelmű 
ábrák váltását (amikor a tárgy maga nem változik, még hol ábrának, hol háttérnek ész-
leljük, és fordítva, a hátteret ábrának, és a korábbi ábrát háttérnek) csak részben értel-
mezhetjük alapvető folyamatokkal (Séra–Tomasz 1997). 8 éves korban minden gyerek 
tapasztalja ezeknek a kétértelmű ábráknak a váltását, 3–4 éveseknél még nincs megfordu-
lás, csak 5 éveseknél, és csak akkor, ha informálják őket, hogy az ábra másképpen is látha-
tó. A vizsgálatok szerint ebben a korban azért tapasztalják a kétértelmű ábra váltását, mert 
már képesek a kétértelműséget elvontabb szinten is megérteni (pl. azt, hogy ugyannak a 
dolognak több nézete-bemutatása is lehetséges) (Gopnik–Rosati 2001).

Perceptuális fejlődés  A perceptuális fejlődés mechanizmusával kapcsolatos régi vita, 
hogy a tapasztalat a meghatározó vagy a beépített biológiai programok érése. Mai felfogás 
szerint az észlelés képességét mind veleszületett tényezők, mind a tapasztalat meghatá-
rozza. Kölcsönhatás van a két tényező között. A látásélesség alakulásához vagy a két szem 
összehangolt irányításához, a mélység észleléséhez az idegrendszer érésére és tapasztalat-
ra is szükség van. 

Ezzel az összetett kérdéssel kapcsolatos az operált vakok látástanulásának példája, 
amelyre már az 1600-as évek végén felfigyeltek. William Molyneux akkoriban levelet írt a 
híres empirikus filozófusnak, John Locke-nak, azt kérdezve, hogy egy vakon született sze-
mély, ki most felnőtt, és tapintással meg tudja különböztetni a kockát és a gömböt, meg 
tudná-e különböztetni azokat, ha visszanyerné a látását. Locke nemleges választ adott, 
mert véleménye szerint a született vak soha nem tanult meg látni.

Azok, akik szürke hályog (a szaruhártya vagy tipikusabban a szemlencse elhomályoso-
dása) miatt vakon születnek, többségükben csak szórt fényt látnak (katarakt). Ha hat hó-
napon belül sebészileg nem távolítják el a hályogot (amikor a látásélesség és a kontrasztérzé-
kenység eléri a felnőtt szintjét), akkor tartós nyoma marad a sérülésnek, ha későbbi műtéttel 
vissza is nyeri a személy a látását. Felnőttkorban operált esetek (Gregory 1978) meg tudják 

11.27. ÁBRA  A nyúl-kacsa (a), az ember-egér (b) és a csiga-elefánt (c) kétértelmű ábrák
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különböztetni az ábrát a háttértől, és látnak 
színeket – ami arra utal, hogy az észlelés 
ezen szempontjai veleszületettek. De mint 
Locke jósolta, a korábban vak személyek 
nem ismernek fel tárgyakat, amelyeket ko-
rábbról tapintással ismernek, és némelyi-
küknek – mint funkcionális vaknak – na-
gyon nehéz volt a látó életbe való visszatérés.

Egy kritikus időszakon belül szerzett ko-
rai észlelési tapasztalatnak van nagy szerepe 
az észleléshez szükséges agyi neuronok mű-
ködésének kialakulásában. Ezt olyan kísér-
letekben igazolták, amelyekben korlátozták 
a látórendszert érő látási ingermintázatot. 
Sötétben neveltek kismacskákat, csak napi 
ötórás látási tapasztalási lehetőséget hagy-
va függőlegesen vagy vízszintesen rácsozott 
környezetben (11.28. ábra). A vízszintes vo-
nalak látásától megfosztott kismacskák ké-
sőbb nehezen látták a vízszintes vonalakat, 
a függőlegestől megfosztottak pedig a füg-
gőleges vonalakat. Ezeknél a kismacskáknál 
nem alakult ki a látás agyi folyamatainak 
alapját képező, az egyszerű ingervonásokra 
(vízszintes, függőleges) érzékeny sejtműködés. A kancsalság eseteiben ez embernél is elő-
fordul természetes módon, amikor olyan torzult kép keletkezik a szemben, amelyben a víz-
szintesek-függőlegesek kivételével más vonalak a fókuszon kívül kerülnek, homályosak, s ez 
zavarja a mélységészlelést. Ilyenkor automatikusan a jobban látó szemből jövő információra 
támaszkodik az agy, és ez a gyengébben látó szem tompa látását eredményezheti.

Észlelési alkalmazkodás  Ezzel a képességgel megváltozott látási, érzékelési-mozgási 
(pl. a tárgy megfogásának látási irányítása) körülményekhez igazodunk. Egy új szem-
üveg, amelynek kissé nagyobb a dioptriája, mint amire szükségünk volna, ilyen helyzetet 
teremt. Kezdetben kissé bizonytalanok vagyunk, és esetleg kissé szédülünk, de egy-két 
napon belül újra normálisan látunk. Ezt a jelenséget a fejen hordott tükör vagy prizmás 
szemüvegek segítségével vizsgálják. A tükör megfordítja a képet, a prizma kis görbületet 
okoz a tárgyak élén, és a látványban a tényleges helyüktől a prizma torzításának megfele-
lően oldalra helyezi azokat. Ha egy prizmás szemüveget felveszünk, amely 30°-ra helyezi 
a képet oldalra, először a látványnak megfelelően a tárgy mellé nyúlunk, de kis gyakorlási 
idő után pontosan meg tudjuk határozni a térben a tárgy helyét, amit meg akarunk fogni. 
Ebben nagy szerepe van a szándékos, önindította mozgásnak, mivel ez a helyzet érzéke-
lési-mozgási feladatnak felel meg, amihez alkalmazkodunk.

11.28. ÁBRA  Szabályozott látási környezet.  
A kiscicákat kéthetes korukig sötétben nevelték, 

naponta csak öt órát tölthettek egy csíkozott 
csőben. Az állatok gallért viseltek, ami 

megakadályozta testük látását. A hengert felülről 
világították meg, alul plexilap volt. Öt hónapos 

szelektív környezetben nevelés hatására  
a vízszintes irány észlelése károsodott náluk
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Érzékelés és a mozgások összehangolása  Ezt a képességet, az érzékelési-mozgási ko-
ordinációt tanulni kell. Hein és Held (1967) kísérleti eredménye támasztja alá ezt. Azok-
nál a kismacskáknál, amelyek kísérletükben nem láthatták végtagjaikat, nem fejlődött ki 
normális koordináció. A macskákat négyhetes korukig sötétben nevelték. Ezt követően 
napi hat órában normális látási ingerlést kaptak, és szabadon mozoghattak, de ez alatt az 
idő alatt egy könnyű, tölcsérszerű gallért viseltek, ami megakadályozta, hogy testüket és 
mancsukat láthassák. Tizenkét nap múlva, amikor a látással vezérelt mancsirányításukat 
vizsgálták, kiderült, hogy nem tanulták meg végtagjaik irányítását. Később normális kö-
rülmények között persze megtanulták ezt. Held és munkatársa más kísérletekben azt is 
bizonyította, hogy a szenzomotoros tanuláshoz önindított mozgásra van szükség. A cse-
csemőknél a szem-kéz koordináció gyakorlással alakul, csak egyéves kor körül tudnak 
olyan összetett cselekvést végezni, mint a kanállal evés. A célirányos tevékenységeknek, 
az azzal előidézett következmények felismerésének fontos szerepe van a gondolkodás fej-
lődésében (Piaget). 

 n A FIGYELEM

A világból egyszerre sokkal több információ ér bennünket, mint amennyit felfogni re-
mélhetünk. Valószínűleg nem fogjuk megjegyezni, ha külön nem figyelünk rá, hogy mi-
lyen ruhája volt valakinek, aki előttünk állt az üzletben, amikor sorban álltunk a kasszá-
nál. Pedig valószínű, hogy szemünk felfogta, csak kiesett emlékezetünkből, mert nem 
szenteltünk figyelmet a személy ezen vonatkozásának. Úgy tűnik, ahhoz, hogy észre is 
vegyük és meg is jegyezzük, aktívan keresünk meghatározott információkat, vagy szelektí-
ven figyelünk bizonyos szempontokra. A keresés az a folyamat, ahogy rokonunkat megta-
láljuk a pályaudvaron a vonatról leszálló sokaságban, ahogy egy számot a telefonkönyv-
ben kiválasztunk, vagy ahogy egy kép részletein végigjárunk tekintetünkkel. A figyelem 
és a keresés az éremnek a két oldala. Általa megváltozik az érzékleti összkép, bizonyos 
részletek kiemelődnek, mások homályba vesznek. A figyelem legfontosabb funkciója ép-
pen ez, az észlelés kiemelése, élesebbé tétele, valamely részlet fókuszba állítása. Köznapi 
értelemben a figyelem szó eszünkbe juttatja a szórakozottságot, azt, ahogy egy plakát fel-
kelti érdeklődésünket; vagy ahogy több dolgot is megpróbálunk egyszerre csinálni, pél-
dául autóvezetés közben beszélgetünk, megosztjuk a figyelmünket; amikor éberek és ki-
tartóak vagyunk, ha hosszú időn át kell figyelni valamilyen ritkábban megjelenő jelet 
egyszerre több üzemi jelzőtáblán; de a mindennapi életünkben figyelemről beszélünk 
akkor is, ha valamit várunk, vagy számítunk valaminek a bekövetkezésére.

A pszichológiában a figyelem ezeket a különböző, egymással nem feltétlenül kapcsolat-
ban álló jelenségeket összefoglaló fogalom. Legfontosabb jelentése szerint 1. szelektív folya-
mat, amely által az információt tudatosan észleljük vagy kiemeljük, amíg más információ-
kat nem tudatosan elemzünk vagy szűrünk ki. Ennek során bizonyos ingerek feldolgozása 
hangsúlyozódik, másoké csökken vagy gátlódik. William James 1890-ben már felismerte ezt 
a szempontot: „Mindenki tudja, mi a figyelem. Az, ahogy az egyidejűleg lehetséges tárgyak 
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és gondolatmenetek közül az elme az egyiket tisztán és élénken birtokba veszi.” ( James 
1890, 403.) Jelent továbbá 2. egy erőfeszítési folyamatot, ami által a feldolgozási forrásokat (a 
figyelmi készletet vagy kapacitást) elosztjuk, a mentális energiát akaratlagosan egy megha-
tározott feladatra vagy aktivitásra fordítjuk, más feladatok vagy aktivitások terhére; és szin-
tén jelent 3. egy éber állapotot fenntartó folyamatot (vigilancia), ami által az információk 
vételére való hatékony készenlét az éberségi (idegrendszeri aktivációs) állapot rövid idejű 
fokozódásával vagy hosszabb ideig tartó fennmaradásával szabályozott. 

Szelektív figyelem 

A  szelektív figyelem vonatkozhat adott téri helyről származó, meghatározott érzékleti 
(hallási, látási stb.) információra, különböző ingertulajdonságokra (színre vagy formára), 
meghatározott tulajdonságú ingerosztályra vagy kategóriára. Ezeknek a különböző jelen-
ségeknek közös jellemzője, hogy az az információ, amire a figyelem irányul, hatékonyab-
ban kerül feldolgozásra, mint a nem figyelt információ. Például egy buli (parti) kellős 
közepén vagy az autóbuszon utazás közben képesek vagyunk egyvalakire figyelni, aki a 
nagy zajban beszélni próbál hozzánk, és általában nem tudjuk, miről beszélnek mások. 
Az ennek a helyzetnek megfelelő, ún. dichotikus hallgatási feladatban (11.29. ábra) a sze-
mély egyszerre két – külön a bal, és külön a jobb fülébe érkező – szöveget (szavakat, be-
tűket, számokat) kap, s az egyik vagy mindkét közlés hallgatása a feladata. Az előbbi fel-
adat a figyelmi összpontosítást, az utóbbi a figyelem megosztását vizsgálja. Az összponto-

11.29. ÁBRA   A hallási figyelem vizsgálatára alkalmazott „követési” feladat.  
A személy külön-külön szöveget kap a bal és a jobb fejhallgatón keresztül, s az 

egyiket folyamatosan vissza kell mondania. Így biztosítják, hogy arra a „csatornára” 
figyeljen. Ilyenkor a másik fül tartalmáról nem tudunk utólag beszámolni
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sítás biztosítható, ha személyt a tartalom 
folyamatos hangos ismétlésére kérik (kö-
vetési helyzet), a megosztási teljesítmény 
pedig úgy mérhető, ha például a személynek 
meghatározott szavak előfordulását kell 
gombnyomással jeleznie bármelyik oldalon 
vagy információs csatornán. A  koktélpar-
ti-jelenség eredeti vizsgálatában (Cherry re-
pülésirányítókkal végzett vizsgálata) a nem 
figyelt szöveg, az utólagos kikérdezés sze-
rint, szinte teljesen ismeretlen maradt. 
A  személyek meg tudták mondani, hogy 
emberi beszéd volt, de nem vették észre, 
hogy az egyik nyelvről a másikra változott 

vagy a magnetofonon a szöveget visszafelé játszották. A fizikai jegyek változását viszont, 
például, ha a beszélő hangja férfiről nőire változott, észrevették.

Kevésbé sikeres az összpontosítás egy másik feladatban, amit első vizsgálója után Stroop- 
jelenségnek nevezünk. Próbáljuk meg a különböző színekkel nyomtatott szavak listájában, 
miközben olvassuk azokat, hangosan kimondani a nyomtatás színeit (11.30. ábra). Ha 
piros színnel nyomtatva azt olvashatjuk, hogy piros, nem jelent különösebb nehézséget, 
de problémát jelent, ha a színnév más színnel, mondjuk zöld betűkkel szerepel. Ilyenkor 
a feladatot nehezen végezzük: megpróbáljuk figyelmünket az egyik szempontra (szín) 
koncentrálni, de a másik nagyon erős szempont (a szó jelentése) versenyez figyelmünk-
kel, és érvényesül a hatása. Teljesítményünket a válaszkonfliktus befolyásolja. A szójelen-
tés automatikus hatás révén gátolja (zavarja) a színmegnevezést.

A figyelem elméletei (11.31. ábra) megpróbálják értelmezni, ahogy az ember a meg-
felelő, feldolgozandó információt, amelyre reagál, és a nem megfelelő, irreleváns informá-
ciót kezeli. Kezdetben azt feltételezték (Broadbent modellje), hogy a nem figyelt ingert 
teljesen kiszűrjük (11.31. a ábra). A modell szerint, ahogy a valóságos életben is, amikor 
egyszerre hallgatjuk a rádiót, szöveget írunk a számítógépünkkel, nézzük a nagymamát, 
magára ne öntse a teáskanna tartalmát, az információk párhuzamosan érkeznek feldolgo-
zórendszerünkbe, fizikai tulajdonságaikat elemezzük is, de csak a kiválasztott információ-
sor jelentését fogjuk fel. A laboratóriumban később kiderült, hogy az észlelőrendszerünk 
a nem figyelt ingereket is feldolgozza bizonyos mértékig. Nehezebbé válik a figyelt szöveg 
visszamondása, követése, ha átfedés van a jelentésben; a nem figyelt szövegben is meg-
hallják a személyek saját nevüket; a hangos visszamondásban a kontextusnak megfele-
lően észrevétlenül áttérnek a nem figyelt oldalra (információs csatornára), és reagálnak az 
érzelmileg hangsúlyos ingerre. Ezek a tények inkább a magas szintű feldolgozást követő 
késői szelekcióra utalnak (11.31. b ábra). Más értelmezés szerint a nem figyelt informáci-
ók „gyengített” formában érik el a magasabb feldolgozási (emlékezeti stb.) folyamatokat 
(11.31. c ábra). A látás területén befolyásos modell szerint pedig (11.31. d ábra) a figye-
lemnek a tárgyhoz tartozó vonások „összekapcsolásában”, integrációjában van elsődleges 

11.30. ÁBRA  Stroop-jelenség: miközben a listát 
olvassuk, próbáljuk meg hangosan kimondani, 
milyen színnel nyomtatták az éppen olvasott szót!
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szerepe. Az ilyen vizsgálatok szerint a figyelem megosztása csalóka élmény, hiszen csak a 
csatornák közötti váltásról lehet szó.

Néha lehet két elég különböző dolgot egyszerre végezni akkor, ha az egyik dolog na-
gyon begyakorolt, automatikus, a tudatos figyelmen kívül végezhető tevékenység. Az au-
tomatikus és a szabályozott feldolgozás (Shiffrin–Schneider 1977) megkülönböztetése 
fontos a megosztott (és összpontosított) figyelem magyarázatához. Az automatikusság 
arra a képességünkre vonatkozik, ahogy minimális erőfeszítéssel figyelünk, és anélkül 
végzünk mentális műveleteket, hogy a lépéseket tudatosan ellenőriznénk. A szabályozott 
feldolgozás figyelmet, tudatosságot, erőfeszítést igényel.

A tanuláshoz figyelmi összpontosításra van szükség. Különböző hatások, mint példá-
ul az erős zaj, elterelik a figyelmet. A tartós zaj kellemetlen stresszhatású. A zene kellemes 

11.31. ÁBRA  A szelektív figyelem befolyásos modelljei emlékeztetnek 
Broadbent 1958-ban kidolgozott eredeti szűrőelméletére (a), amely csak egy 

kiválaszott csatorna információinak teljes észlelését írta le.  
Egy másik elképzelés (b) szerint inkább egy késői szelekció érvényesül.  

A c) változat szerint a nem figyelt információk csak „csillapított” formában  
érik el a magasabb feldolgozást, a d) modell pedig a jegyek integrációját 

feltételezi (Treisman)
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hatású, de hatása feladatfüggő, emeli az általános izgalmi szintet, de főleg rutintevékeny-
ségekben segít. Laboratóriumi vizsgálatok szerint kitartó figyelmet igénylő (vigilancia-) 
feladatokban (lásd alább) csökkenti a teljesítményt. Az erős zene szintén zavarhatja a fi-
gyelmi összpontosítást.

Ezek után nézzük meg, mivel lehet felkelteni vagy elterelni a figyelmet.

A spontán figyelem

A spontán figyelmet elsősorban váratlan, újszerű ingerek keltik fel. Fejünket, törzsünket, 
érzékszerveinket az ingerforrás irányába fordítjuk. Ez a tájékozódási reakció, amit Pavlov 
„Mi az? reflexnek nevezett. Ez összetett, a szervezet egészét érintő válasz: az inger felé 

fordulás nemcsak az érzékszervek beállí-
tásával, az adott pillanatban végzett tevé-
kenység megszűnésével, hanem például a 
szívritmus lassulásával, galvános bőrreak-
cióval (GBR, a bőr elektromos vezetőké-
pesség-változásának mérése) és más vege-
tatív változásokkal, valamint a központi 
idegrendszer aktivációjának fázisos foko-
zódásával jár együtt. Megjelenésének fel-
tételeit Szokolov orosz pszichofiziológus 
modellje tartalmazza legpontosabban. 
Szokolov szerint az orientációs reakció 
olyan folyamattal értelmezhető, amelynek 
első lépéseként kialakul egy idegrendszeri 
modell a környezetről (a megelőzően be-
érkezett ingerek emlékezeti nyoma). Ha 
azután olyan inger érkezik, mely nem felel 
meg ennek a modellnek, az össze nem il-

lés kiváltja az orientációs reakciót. A tapasztalatok eredményeként rengeteg ilyen „mo-
dellel” rendelkezünk, és az éppen ható ingereket a már meglévő modellkészlettel egyez-
tetjük. Ha az orientációs reakciót kialakító ingerlés ismétlődik, az inger nyoma beépül 
az idegrendszeri modellbe, és az ismétlődés nem vált ki orientációt. Ez a habituáció fo-
lyamata, amit a csecsemők észlelésének vizsgálatára felhasználnak. Alapvető tanulási 
forma (lásd ott).

Sok kísérlet szerint a spontán figyelmet irányító tényezők (fizikai tulajdonságai, mint 
erőssége vagy színe; biológiai jelentősége, mint veszélyessége és vonzó megjelenése; 
meglepetésértéke, össze nem illő elemei; stb.) a tisztább észlelésre és a bizonytalanság 
csökkentésére szolgáló kíváncsiság megnyilvánulásai. Szabályozza az információkeresési 
szükséglet, az érdeklődés és egyéb szükségletek is.

11.2. KÉP  „Mi történt?” A tájékozódási reakció 
jellegzetes kifejeződése a gyermeki arcon
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A figyelem váltása

A figyelem váltását, meghatározott téri hely-
re való irányítását a látásban rendszerint 
szemmozgások kísérik, azonban sok kísérle-
ti adat szerint a figyelem „reflektora” a szem-
helyzet váltása nélkül is áthelyezhető, egy kis 
mezőn belül – kismértékben – oldalra is tu-
dunk figyelni, amikor középre nézünk (Pos-
ner–Nissen–Ogden 1978), sőt ezen a me-
zőn belül irányított gyors keresés lehetséges, 
akár 33 ezred másodperc/tétel gyorsasággal 
(Saarinen–Julesz 1991). A  figyelem rejtett 
fényszórója négyszer-ötször gyorsabban 
mozgatható, mint a szemek (11.32. ábra).

Szemünk soha nincs nyugalomban. Egy 
kép vagy egy jelenet nézésekor a 250-300 
ezredmásodpercig tartó részleteken időzés 
(fixáció) kivételével folyamatos letapoga-
tás figyelhető meg, nagy ugró vagy  „cél-
zó” (szakkadikus) szemmozgásokkal (ezek 
időtartama 20-30 ezredmásodperc). Ez 
biztosítja, hogy az információk kerüljenek 
az éles látás helyére, és az egész kép részletei 
láthatóak legyenek. Vagyis szemmozgások 
szükségesek a kiválasztott helyek részletes 
információfeldolgozásához. Naponta kb. 
230 ezer ilyen ugró szemmozgást végzünk. 
Olvasás közben is fixációk és ugrások soro-
zata rögzíthető.

Az olvasás összetett készség, s mint minden készség fokozatosan válik egyre ponto-
sabbá és gyorsabbá. Az olvasási készség alakulása tükröződik a szemmozgásokban. Sze-
münk olvasás közben balról jobbra rövid, gyors ugrásokkal és megállásokkal halad végig. 
Csak akkor látunk világosan, amikor a szem nyugalomban van, ugrás előtt, közben és 
után az éles látás erősen lecsökken. Számítógépes eljárással – amelyben a rögzített szem-
mozgás-információkat felhasználják (Rayner–Pollatsek 1987) – vizsgálják, hogy mennyi 
a fixációk alatt a szövegből kinyerhető információ. Ehhez eltakarják a szöveget, kivéve egy 
ablakot az olvasó fixációja körül („mozgó ablak” eljárás). Az ablak továbbhalad, amikor 
az olvasó mozgatja a szemét, és újabb és újabb részlet tűnik fel benne. Az ablakméret-vál-
toztatás hatását mérik az olvasási teljesítményre. Mint megállapították, ez az észlelési te-
rület a fixációtól balra 3-4 betű, attól jobbra 15 betű nagyságú. A teljes terület nagyobb, 
mint a szóazonosítási terület. A jelentés is meghatározza a fixációs időket.

11.32. ÁBRA  a) Wundt által 1912-ben tervezett 
ábra a szemmozgástól független figyelem és a fixált 

terület észlelési élénkségének bemutatására. 
Fixáljunk az o pontra, és keressük meg az egy sorral 

feljebb és négy betűre lévő n betűt.  
b) A figyelem egy megjelölt helyre irányításának 

mérésére Posner és munkatársai (1976) által 
kidolgozott helyzet. Az ábra a bemutatási sorrendet 

mutatja: fixációs pont, jelzés, inger. Ha az inger 
(csillag) a megjelölt irányba eső helyen jelent meg, 

az észrevevési idő jelentősen megrövidült
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A normál olvasó szemmozgása szabályos, nagysága és időtartama megegyező. Viszont 
az olvasási nehézséggel rendelkező diszlexiás olvasási szemmozgása – mint a 11.33. ábrán 
látható 12 éves diszlexiás személyé – eltér a normális olvasóétól. Az ugrások nagyobbak 
(nagyobb a fixációkra eső átlag szavak száma), szabálytalanabbak és szórtabbak. A disz-
lexiásoknál a visszatérő mozgások száma egy vizsgálat szerint (Pavlidis 1979) kétszerese 
annak, mint amit egy normál 6 éves olvasótól elvárhatunk. (Az olvasással és zavarával 
később részletesen is foglalkozunk.)

A figyelem fenntartása

Bármennyire is érdekes legyen valami kezdetben, figyelmünk hamar lankadni kezdhet. 
A jó előadók, tanárok ezt tudják is, és az előadás egyhangúságát váratlan fordulatokkal, 
viccekkel, szokatlan képanyaggal stb. tarkítják, hogy a hallgatóság figyelmét fenntartsák. 
Éjszaka autóúton nem ritka – s milyen balesetveszélyes –, hogy egy pillanatra elalszanak 
a volán mellett. Fordítsuk meg a kérdést, s vizsgájuk meg, hogy miért csökken a figyelem, 
ha valamilyen egyhangú (monoton) feladatot kell teljesíteni! Éberségről nehéz, bizony-
talan és unalmas helyzetek őrködő, kitartó jellegű figyelmével kapcsolatban beszélünk, 
amikor szabálytalan időközökben előforduló, kismértékű változásokra (pl. radarernyő, 
egy veszélyes üzem vezérlőpultjának számtalan műszere) kell reagálni. Laboratóriumi 
körülmények között ezt a teljesítményt mérni lehet például egy százas beosztású, de mu-
tató nélküli órával, amelyen egy fényfolt jár körbe, de úgy, hogy minden fél órában tizen-
kétszer kettőt ugrik. A személynek a kétórás feladatban ezeket a kettős ugrásokat (jele-
ket) kell észrevennie, és egy gombnyomással gyorsan reagálni rájuk (Macworth vigilan-
ciafeladata). Az ilyen helyzetekben rövid időn belül (az első fél órában) bekövetkező 
jelfelfogás-csökkenést különböző tényezők hatásával hozták kapcsolatba: válaszgátlás 

11.33. ÁBRA  Tipikus szemmozgásfelvételek normál olvasóknál és 
diszlexiásoknál. a) Normál olvasó: a szemmozgások hasonló mozgásokból és 
megállásokból (fixációk) álló, ismétlődő mintát adnak. A visszatérések ritkák és 
kisebbek, mint az előreugrások. A vízszintesek fixációkat, a függőlegesek 
ugrásokat képviselnek. Egy lassan olvasó személynek ugyanilyen 
szemmozgásmintája van. b) Diszlexiás „szabálytalan” szemmozgásai: mindegyik 
vonalnak sajátos, a normáltól eltérő, szabálytalan alakja van. A visszaugrások 
gyakoriak és nagyobbak (Pavlidis 1979 nyomán)



11. PERCEPCIÓ ÉS FIGYELEM n 383

kiépülésével, a jelek előfordulási valószínűségére kialakított elvárás változásával, az általá-
nos izgalmi szint csökkenésével, az átmeneti aktivációt okozó tájékozódási reakció csök-
kenésével, hozzászokással. A teljesítményromlás több tényező összetett hatásával értel-
mezhető. Az ilyen helyzetek energiáink jelentős részét kötik le, nagy erőfeszítésbe kerül, 
hogy ellenálljunk az álmosságnak, hogy legyőzzük a fáradtságot. Hosszú munkavégzés 
vége felé és folyamatosan zavaró (elterelő) ingerek mellett sikertelen lesz a figyelem fenn-
tartása. Az általános aktivációs szint (lásd 9. 
fejezet) a kiinduló szinttől, napi ingadozá-
sától függően alapvető a teljesítmény meg-
határozásában. A  napi változások között 
újabban 90 percenként bekövetkező, figyel-
mi elkalandozásokban jelentkező ciklusos 
változást is találtak. Az aktivációs szint kü-
lönböző teljesítményekben mutatkozó vál-
tozásai (pl. közepesen terhelő vigilancia-
feladatokban a teljesítmény reggeltől délutá-
nig javul, de erőltetett emlékezeti feladatban 
csökken) tanrendi kutatások keretében is 
vizsgálhatók. A tanítási nap végére helyezett, 
nagyobb koncentrációt igénylő órák (pl. ma-
tematika) nem biztos, hogy ugyanolyan ha-
tékonyak, mint korábbi napszakban. Ez oka 
lehet a rossz teljesítménynek.

Pozitronemissziós tomográfiás és más 
képalkotási eljárásokkal kapott eredmé-
nyekből ismert, hogy a figyelem bemutatott 
különböző összetevőiben különböző agyi struktúrák és kapcsolataik működése lényeges. 
Természetesen szerepe van az aktivációt szabályozó rendszernek is, de más ideghálózatok 
szerepét is leírták. Az egyik rendszer a készenléti, gyors válaszra felkészítő hálózat az agy 
elülső agykérgi részében. Egy másik ideghálózat, amit orientáló rendszernek neveznek, az 
agy hátsó területén (fali lebeny) található. Ez irányítja térben a rejtett fényszórót és azt, hogy 
hová nézzünk. Egy harmadik figyelmi összetevő a végrehajtó működés (Posner–Raich-
le 1994). Az utóbbinak akkor van például szerepe, amikor két egyidejű válasz van, mint 
a Stroop-feladatban, és az egyiket gátolni kell, a másik kivitelezését pedig segíteni. Ezek a 
hálózatok (különböző ingerületátvivő anyagok pályái) több területet fognak át.

A figyelem fejlődése és fejlődési zavara

A figyelem fejlődésében 6–7 éves korban következik be ugrásszerű változás a figyelem 
irányítására és fenntartására való képességben. A központi idegrendszer érése ebben az 
életkorban nagyobb figyelmi terjedelmet (a közvetlenül felfogott elemek száma) alapoz 

11.3. KÉP  „Ez meg micsoda? Nézzük csak meg 
alaposan!” A kisgyermekek is képesek figyelmüket 

akár hosszabb ideig koncentrálni, ha valami felkelti 
az érdeklődésüket
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meg. A figyelmi szabályozás javul az életkorral. Az idősebbek jobban emlékeznek a szán-
dékosan figyelt anyagokra, és jobban képesek a meghatározott feladatokhoz szükséges 
figyelmi stratégiákat használni. Alátámasztja ezt a következő kísérlet (Schiff–Knopf 
1985). A kísérletben 9 és 13 éveseket kértek meg, hogy kövessenek figyelemmel két, egy-
idejűleg bemutatott ingersort, és válaszoljanak rájuk. A feladat az volt, hogy nyomjanak le 
egy gombot, amikor egy csillagot látnak a képernyő közepén. Miután a feladatnak ezt a 
részét elvégezték, megkérték őket, hogy emlékezzenek az ernyő sarkában bemutatott be-
tűkre. A 13 évesek több pontos választ adtak, és több betűre emlékeztek, mint a 9 évesek. 
A  szemmozgásadatokat is elemezve kiderült, az idősebbek az ernyő közepére néztek, 
amikor a csillag megjelent, és gyorsan visszatértek a képernyő sarkában bemutatott be-
tűkre. A 9 évesek ezzel szemben az idő nagy részében a sarokba fixáltak, és az ernyő üres 
részére, és amikor középre néztek, az nem állt kapcsolatban a csillag megjelenésével.

Amikor fejlődésileg nem megfelelő a figyelem terjedelme, koncentrálási nehézségek 
mutatkoznak, nehezen megy a figyelem fenntartása, és könnyen elterelhető, figyelemza-
varról beszélünk. A figyelemzavarral és a szemmozgások olvasásban betöltött szerepével 
kapcsolatban említett olvasási zavarral (diszlexia) részletesen a tanulási zavarokkal össze-
függésben (15. és 16. fejezet) foglalkozunk.

 n FIGYELEMTESZTEK

A figyelmi koncentráció és a fáradékonyság mérésére a különböző műszeres (dichotikus 
helyzet, reakcióidő-mérés, vigilanciafeladat) vizsgálatok mellett sokféle eljárást (pa-
pír-ceruza tesztet) dolgoztak ki. A legismertebb tesztet B. Bourdon vezette be, amelynek 
eredeti változatában (1895) értelmes szöveg négy betűjének (ma értelmetlen betűsorok 
egy betűjének) áthúzása a feladat. Egy másik figyelem mérésére szolgáló tesztben (kor-
rektorteszt) pedig számokat, szavakat, jeleket kell egyeztetni. Más feladatokban huzamo-
sabb ideig kell számtani műveleteket végezni (összeadni, szorozni). A teljesítmény pon-
tosságát, gyorsaságát mérik. Az iskolaérettségi vizsgálatokban a fáradékonyság megállapí-
tására mintamegkülönböztetési (kártyaszortírozás) feladatot alkalmaznak.

A figyelem fejlesztése

A figyelem fejlesztése fontos feladat, mivel szorosan kapcsolódik a különböző megisme-
rési folyamatokhoz. Ezért a figyelmi rendszerek épsége kritikus jelentőségű a magasabb 
kognitív működések fejlődéséhez. A fejlődéssel fokozatosan nő a feldolgozási kapacitás, 
a szelektivitás, a figyelem fenntartásának képessége, javul a koncentrálási képesség. A fi-
gyelmi összpontosításhoz a lényegtelen ingerek és megszokásuk aktív, szándékos gátlásá-
ra van szükség. A gátló folyamatok, a figyelmi erőfeszítés, a célkövetés fenntartásának fo-
lyamatai nem egyformán működnek gyerekeknél és felnőtteknél. Tanulási helyzetben 
tartós figyelemre és megfelelő aktivációs szintre, motivációra van szükség. Az idő meg-
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felelő beosztásával, óránkénti rövid szüne-
tek beiktatásával biztosíthatjuk a tanulási 
hatékonyságot. Az érdeklődés felkeltése és 
fenntartása, az irányított keresés (pl. hiba-
javítás), az önellenőrzés és kitartás (erőfe-
szítés) gyakorlása fontos része a figyelem 
növelésének. Egyes figyelmi teljesítmé-
nyek (pl. a vizuális keresés) készségszintre 
fejleszthetők.

Egy igen alapos vizsgálatban négy, a 
figyelmi kapacitás pontos mérésére alkal-
mas kísérleti feladattal hasonlítottak össze 
gyakorlott akciós videojátékosokat (akik 
legalább napi egy órát játszottak a vizsgá-
latot megelőző hat hónapban más, hasonló 
játékokat) és videojátékot nem játszó sze-
mélyeket. Mindegyik feladatban jobban 
teljesítettek a videojátékokat játszók (az 
egyik feladatot a 11.34. a ábra szemlélte-
ti): hatékonyabban tudtak figyelmen kí-
vül hagyni zavaró ingereket, pontosabban 
becsülték meg az elemek számát, hatéko-
nyabban tudták a figyelmet térben eloszta-
ni és az információkat időben feldolgozni. 
A  videojátékosok figyelmi rendszerének 
kapacitása nőtt. Egy további kísérletben a 
nem játszókat gyakoroltatták tíz napon ke-
resztül egy hasonló játékban, amit a játszó 
személyek is kedvelnek, és náluk is meg-
állapították két feladatban a vizuális figye-
lem javulását (11.34. b ábra). A  vizsgálat 
végzőinek következtetése szerint: „Habár 
a videojáték, úgy tűnik, fölöttébb ostoba, 
a vizuális figyelmi feldolgozás alapvető 
megváltoztatására képes.” (Green–Bavel-
ler 2003, 536.) A  problémát inkább az 
agresszív szerepekkel való azonosulásban 
kereshetjük (Mityók–Séra 2001). Vagyis a figyelem fejlesztésére alkalmasnak találták 
az agresszivitásra gyakorolt káros hatása miatt a gyerekeknek kevésbé ajánlható harci já-
tékokat.

11.34. ÁBRA   A videojáték vizuális szelektív 
figyelmet módosító hatása. A hatás mérésére 

alkalmazott egyik feladat a figyelem téri eloszlását 
vizsgálja. Az a) ábra mutatja a „látómező-használat” 
feladat bemutatási sorrendjét. A személynek szóban 
kellett jeleznie, hogy melyik kis céltárgy (háromszög 
egy körben) jelent meg a bemutatásban. A középső 

fixált helyről különböző távolságra mutatták be a 
céltárgyat. Ez alkalmas a figyelem elosztásának 

vizsgálatára. A b) ábrán egy akciós videojátékban 
gyakorlott csoport és a kontrollcsoport gyakorlás 
előtti és utáni teljesítménye látható, ami jelentős 

mértékben különbözik  
(Green–Baveller 2003 nyomán)
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percepció (észlelés)  konstanciák (észlelési állandóság)  kritikus periódus  per-
ceptuális illúzió (észlelési tévedés)  tárgyfelismerés  szelektív figyelem  tájéko-
zódási reflex

 n KULCSFOGALMAK

1. Mi a különbség az érzékelés és az észlelés közt? Hozzon példákat a fejezetből!
2. Az észlelési illúziók olyan hibás észlelések, amik nem az egyén „hibái”, hanem 

mindenkinél kiváltódnak. Mi ezeknek az oka?
3. Vegye számba a fejezetben tárgyalt észlelési jelenségeket abból a szempontból, 

hogy milyen szerepe van ezekben a tanulásnak!
4. Nincs olyan iskolai helyzet, amikor ne lenne szükség figyelemre. Gondolja 

végig, hogy a saját szaktárgyához kötődően hogyan lehet a tanulók figyelmi 
funkcióit javítani!

 n KÉRDÉSEK

Seculer, R. – Blake, R. 2004. Észlelés. Budapest, Osiris. Ebben a kézikönyvben minden itt 
tárgyalt témakörrel kapcsolatban részletes, és empirikus bizonyítékokkal alátámasz-
tott információt talál.

Pléh Cs. – Boross O. szerk. 2014. Bevezetés a pszichológiába. Budapest, Osiris. Ezt a köny-
vet nemcsak azok forgathatják élvezettel, akik az észlelés témájában szeretnének ere-
deti írásokat olvasni, de azok is, akik további témakörök iránt érdeklődnek, mert a 
kötet az Atkinson és munkatársai által írt – már általunk az első fejezetben olvasásra 
ajánlott – Pszichológia című alaptankönyv témáihoz készült klasszikus írásokat és leg-
frissebb tudományos eredményeket tartalmazó cikkválogatás számos kultúrtörténeti 
érdekességgel. A kötet online is elérhető: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/
tamop425/2011_0001_520_bevezetes_a_pszichologiaba/index.html

 n AJÁNLOTT IRODALOM
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TANUL ÁS ÉS EMLÉKEZÉS
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Sémák 414
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Az emlékezés torzításai 418
Emlékezés és tanulás 420

Ebben a fejezetben a tanulás alapvető formáit és az emlékezés alapjelensé-
geit tekintjük át. Ez azt sugallhatja, hogy itt két különböző folyamatról van 
szó, ám a tanulást és emlékezést tekinthetjük úgy is, mint az információfel-
dolgozás bemeneti és kimeneti oldala, melyek kölcsönösen hatnak egy-
másra.

A tanulás alapelveit először a brit empirista filozófia fogalmazta meg az 
asszociációképzés fogalmának segítségével, Arisztotelész nyomán. Eszerint 
az asszociációk, a képzetek közötti kapcsolatok alapja az idői vagy téri érint-
kezés, a kontiguitás. Ezt a hagyományt folytatva, de már kísérleti eljárásokra 
támaszkodva, a 20. század első felének egyik meghatározó pszichológiai 
irányzata, a behaviorizmus az asszociációs tanulás két alapvető formáját írta 
le. Az egyik, a klasszikus kondicionálás az ingerek közötti kapcsolatok kialakí-

 n BEVEZETÉS
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 n TANULÁS 

A tanulás definiálásánál több szempontot kell figyelembe venni. Egyrészt a tanulás során 
valamilyen változás jön létre a szervezetben, ami nem feltétlenül azonnal jelentkezik. 
Másrészt az olyan változásokat, mint például a növekedés vagy az öregedés, nem tekint-
jük tanulásnak, s ugyancsak nem soroljuk ide a pillanatnyi változásokat sem. Ezeket szem 
előtt tartva, a tanulást úgy határozhatjuk meg, mint a viselkedés relatíve tartós változását 
a tapasztalat hatására.

A tanulás legegyszerűbb formája a habituáció, amikor az ismétlődő inger megszokottá 
válik, és már nem reagálunk rá. Ez történik minden olyan esetben, amikor egy inger el-
veszíti újszerűségét, fontosságát. Például, ha egy csecsemőnek sokszor mutatják ugyanazt 

tása, a másik, az operáns (vagy más néven instrumentális) kondicionálás az 
ingerre adott válaszok kiépítése. Míg a klasszikus kondicionálásnál olyan ér-
zelmi reakciókat vagy válaszokat vizsgálnak, amelyek a szervezet válaszreper-
toárjának részei, addig az operáns kondicionálás során új válaszokat alakíta-
nak ki. A klasszikus kondicionálás az érzelmek kialakulásában, események 
együttjárásának megtanulásában, az operáns kondicionálás pedig a viselke-
dés alakításában játszik fontos szerepet, s mindkettő nézőpontja szerint az 
ember csupán elszenvedője az őt érő környezeti ingereknek.

A társas környezet hatását, mások viselkedésének és a viselkedés követ-
kezményeinek megfigyelését, az utánzás és modellkövetés szerepét emeli ki 
a szociális tanuláselmélet.

Az alaklélektani irányzathoz tartozó kutatók, más elméleti keretben gon-
dolkodva, a tanulás újabb formáját írták le, azt, amikor hirtelen, egyik pilla-
natról a másikra áll össze egy probléma megoldása – ez a belátásos tanulás. 

Az ebben a fejezetben bemutatásra kerülő elméletek segítenek az olyan 
kérdések megválaszolásában, mint például: Mért utálja a gyerek a matek-
órát? Miért halnak meg sokan drogtúladagolásban, miközben nem növelték 
a szokásos adagot?

Memóriánk működését többféle szempontból is leírhatjuk. Rövid vagy 
hosszú ideig tároljuk az információt? Milyen kapcsolat van a munkamemória 
és az iskolai teljesítmény között? Tényeket vagy eljárásokat sajátítunk el? Tu-
datos vagy nem tudatos emlékezeti folyamatok működnek? Hogyan kapcso-
lódnak össze a fogalmak az elménkben? A hangulati állapot vagy a tárgyi kör-
nyezet hogyan hat az emlékezésre? Passzív tárolási és előhívási folyamatok 
jellemzik vagy inkább aktív, konstruktív folyamatok az emlékezést? Mennyire 
bízhatunk memóriánkban, mennyire hiteles az, amire emlékszünk, milyen 
jellegzetes torzítások figyelhetők meg?
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a képet, először érdeklődve nézegeti, de a negyedik-ötödik alkalommal már kevésbé ér-
deklődő, másfelé figyel. Ez azonban nem csak a csecsemők sajátja, ha pl. egy felnőtt for-
galmas utcába költözik, eleinte éjszakánként gyakran felriad a zajra, de idővel hozzászo-
kik (habituálódik) és már nyugodtan végigalussza az éjszakát. Ennek ellentéte az, amikor 
a számunkra fontos ingereket hamarabb észrevesszük, mint a semleges ingereket: ez a 
szenzitizáció, bizonyos ingerekre való érzékennyé válás, mint pl. amikor várunk egy fon-
tos hívást, a lehalkított telefon hangját még a zajos villamoson is azonnal meghalljuk.

Szintén elemi, ám speciális tanulás az imprinting , a korai bevésődés. Lorenz definíció-
ja szerint: „Meghatározott magatartásformának meghatározott ingerszituációval való tár-
sítása megerősítés nélkül.” (Lorenz 1985, 286.) Legismertebb példája a kiskacsák „anya-
kiválasztó programja”. Amikor egy kiskacsa kibújik a tojásból, körülnéz a világban, és az 
első mozgó objektum képét vési be anyaként, a továbbiakban őt követi, ha megijed, hozzá 
menekül. A  „meghatározott ingerszituáció” itt a mozgó tárgy, a „meghatározott maga-
tartásforma” az anya közelségének keresése, az anyához való kötődés. Természetes élet-
helyzetben a kiskacsa először az anyját látja mozogni, de laboratóriumi feltételek mellett 
már nem feltétlenül. Egy guruló labda, madzagon húzott szék vagy maga Lorenz is több 
kiskacsa „anyjává vált”, bizonyítva a jelenség működését. Az imprinting létrejöttének van 
egy idői feltétele, az ingernek egy bizonyos időintervallumban kell megjelennie, külön-
ben nem történik meg a bevésődés. Ezt az időszakot nevezzük szenzitív periódusnak, ami 
a kiskacsáknál kb. a születés utáni első két óra. 

Klasszikus kondicionálás

Pavlov az emésztőrendszer vizsgálata során felfigyelt arra, hogy az éhes kutyáknál nem-
csak akkor indul meg a nyálelválasztás, amikor meglátják a táplálékot, hanem olyan inge-
rekre is, amelyeknek látszólag semmi közük a táplálékhoz. Az, hogy a hús látványa elin-

12.1. KÉP   A tanulás  
a kisiskolás gyerek egyik 

legjellemzőbb 
tevékenysége.  

Az elmélyült munka a 
sikeres teljesítmény 

feltétele



390 n HARMADIK RÉSZ. MEGISMERŐ FOLYAMATOK SZEREPE 

dítja a nyálelválasztást, élettanilag kézenfekvő: mire a táplálék a szájba kerül, legyen kellő 
mennyiségű nyál. A jelenség jól magyarázható a feltétlen reflex segítségével. A feltétlen in-
ger – a táplálék látványa – az idegrendszerben meglévő kapcsolatok alapján, minden fel-
tétel nélkül beindítja a nyálelválasztást, a feltétlen választ.

Pavlov azon gondolkodott el, hogy egy semleges inger, aminek semmi köze a táplál-
kozáshoz, miért indítja be a nyálelválasztást? Ha a nyálelválasztás egy reflex, akkor kell, 
hogy legyen egy kiváltó ingere. A kísérletben, amivel ezt vizsgálta, a semleges inger egy 
metronóm hangja volt, ami biztosan nem kapcsolódhatott a táplálkozáshoz, mert koráb-
ban még sosem találkoztak vele a kísérleti állatok. A metronóm elindítása után a kutyák 
táplálékot kaptak. Néhány társítás után a kutyáknál már a metronóm hangjára önma-
gában is elindult a nyálelválasztás. Tehát a semleges inger, azzal a feltétellel, hogy közel 
egyidejűleg jelenik meg a feltétlen ingerrel, szintén kiváltja a nyálelválasztást, kialakul a 
feltételes inger – feltételes válasz kapcsolat. Azért kell a semleges inger, mert egy új inger 
orientációs reakciót vált ki – kezdetben a kutya felfigyel a metronómra, odafordul stb. – s 
így nem alkalmas a kondicionálásra. Ezért az új ingert előbb habituációval semlegessé 
kell tenni, és csak utána következhet a kondicionálás. Ez a tanulás visszafelé is lejátszódik: 
ha a feltétlen ingert többször adjuk önmagában – a metronóm hangját nem követi táplá-
lék –, akkor csökken a nyálelválasztás, és egy idő után megszűnik. Ez a folyamat a kioltás, 
ami szintén tanulás eredménye. Érdemes odafigyelni arra, hogy a kioltás nem a kapcsolat 
megszűnését jelenti, hanem az történik, hogy a már kialakult kapcsolat gátlás alá kerül. 
Ezt mutatja a spontán felújulás jelensége, amikor a kioltás után újra kiváltódik a feltételes 
ingerre a válasz, noha már nincs jelen a feltétlen inger. Ez a válasz már gyengébb és hamar 
eltűnik. Az újabb idegtudományi vizsgálatok azt is megmutatták, hogy a kioltás, más agyi 
régiókat érint, mint az elsajátítás (Sotres-Bayon–Cain–LeDoux 2006).

Nézzük meg egy hétköznapi példán hogyan működnek az imént tárgyalt jelenségek. 
Legyen a feltétlen inger az idői nyomás, a feltétlen válasz a szorongás, a semleges inger a 
matematikafeladat. Néhány semleges inger – feltétlen inger párosítás és a korábban sem-
leges matematikai feladat is szorongást vált ki. A szorongás miatt kevésbé hatékonyan tud 
a feladattal foglalkozni, kevésbé tudja megoldani, aminek az lesz a következménye, hogy a 
diák feladja („nem tudom megcsinálni”, „hülye vagyok a matekhoz”). Ez persze újabb ku-
darcélmény, legközelebb még nagyobb szorongást vált ki a matematika… Hogyan lehet 
ezt megszüntetni, hogyan történik a kioltás? Tegyük fel, hogy a következő órától kezdve 
nincs idői nyomás, a tanár kellemes hangulatot teremt az órán, rávezető kérdésekkel se-
gít, sokat dicsér stb. Ekkor egyre jobban legátlódik a kapcsolat a matematikafeladat és a 
szorongás között (kioltás), azaz csökken a szorongás mértéke és egy idő után már nincs 
szorongás. Azért a folyamat nem ilyen egyszerű, mert a spontán felújulás miatt, a szoron-
gást keltő ingerek nélkül is előjöhet maga a szorongás, akár pár hét után is (ilyenkor kell a 
tanár és a diák részéről a kitartás).

Térjünk vissza a kutyához, Pavlov kedvenc kísérleti állatához. Mi történik, ha meg-
változtatjuk a tanulási helyzetet? Miután kialakítottuk a feltételes reflexet mondjuk 440 
Hz-es hangra, a következő próbában adjunk magasabb hangot. A nyálelválasztás ekkor 
is beindul. A jelenség a generalizáció, a feltételes választ az eredetihez hasonló, új inge-
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rek is kiváltják. Természetesen a kutya képes különbséget tenni a különböző magasságú 
hangok között. Amennyiben az eltérő magasságú hangot sosem követi táplálék, eltűnik a 
válasz (kioltás). Az állat most azt tanulta meg, hogy csak a 440 Hz-es hangot követi táp-
lálék, a másikat nem, ez a diszkrimináció.

A  klasszikus kondicionálás nemcsak egy lépésben – semleges inger feltétlen in-
ger  – történhet, hanem több lépésen keresztül is. A  legegyszerűbb eset a szenzoros 
előkondicionálás. Először két semleges ingert mutatunk be egyidejűleg többször, míg 
asszociálódnak, majd ezt követően az egyikre kiépítünk egy feltételes választ – össze-
kapcsoljuk egy feltétlen ingerrel. Ezután a másik semleges ingert adva is megjelenik a 
válasz. A séma az alábbi:

1.  hang – fény
2.  fény – táplálék
3.  fény – nyálelválasztás
4.  hang – nyálelválasztás

Sokan átélték azt, amikor nem kedvelték a tanárt, így az általa oktatott tantárgyat sem. Ezt 
a szenzoros előkondicionálással egyszerűen magyarázhatjuk. Kezdetben a – tegyük fel, 
semleges érzelmet kiváltó – tanár és az általa tanított (még semleges) tantárgy összekap-
csolódik. A második lépés az, amikor a tanár viselkedése (csak negatív visszajelzéseket 
ad, megszégyenít stb.) negatív érzelmeket vált ki. A harmadik lépésben már a tanár meg-
jelenése is kiváltja a diákban a negatív érzelmet és a negyedik lépésben (mivel már össze-
kapcsolódott a tanár és a tantárgy) a tantárgy is negatív érzelmet vált ki. Egy még konkré-
tabb példával: olvasásórán, amikor a tanár állandóan javítja a gyereket, ez nyilván negatív 
érzéseket kelt a diákban, és ez egy idő után áttevődik az olvasásra.

A másodrendű kondicionálás (vagy harmadrendű, …. n-ed rendű kondicionálás) ese-
tén egy már kondicionált ingert, tehát feltételes ingert társítunk egy új semleges ingerrel. 
Először egy semleges ingerre, mondjuk, hangra történik a kondicionálás, majd ezután 
egy másik semleges ingert, például fényt alkalmazunk úgy, hogy most a hang és a fény 
kerül együttes bemutatásra többször egymás után. Noha a fény eddig még nem kapcsoló-
dott a táplálékhoz, mégis az fog történni, hogy a fény is kiváltja a feltételes választ. A fény 
jelzi, hogy jön a hang, ami azt jelzi, hogy jön a táplálék. A séma a következő:

1.  hang – táplálék
2.  hang – nyálelválasztás
3.  hang – fény
4.  fény – nyálelválasztás

A hétköznapi életből egy példa, amikor a gyerek a zsebpénzéből csokit vehet, amit na-
gyon kedvel. A pénz kezdetben semleges inger, a csoki a feltétlen inger, a feltételes válasz 
pedig az, hogy a gyerek kedvelni fogja a pénzt (úgy, mint a csokit). Amikor a nagybácsi 
látogatóba jön, mindig ad egy ötszázast a gyereknek. A nagybácsi lesz a második semleges 
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inger, ami asszociálódik a pénzzel, ami már asszociálódott a csokival, ezért a gyerek ked-
velni fogja a nagybácsit.

Tehát a másodrendű kondicionálásnál a két feltételes ingert a feltétlen inger után, a 
szenzoros előkondicionálásnál pedig a feltétlen inger előtt kapcsoljuk össze.

A klasszikus kondicionálás főként az érzelmi reakciók kialakulásában bizonyult jó ma-
gyarázó elvnek. Watson hírhedt kísérletében (Watson–Rayner 1920) egy csecsemőnek 
egy laboratóriumi kísérleti patkányt adtak. Miután meggyőződtek arról, hogy ez nem 
vált ki a gyerekből negatív érzelmeket – érdeklődve játszott vele –, a következő alkalom-
mal, amikor odaadták a patkányt, egy erős hanggal megijesztették. Néhány ilyen társí-
tás után a csecsemő már pusztán a patkány látványára sírva fakadt. Ezután már egy nyúl 
vagy egy kutya is kiváltotta belőle a félelmet. A megmagyarázhatatlan félelmek, fóbiák 
egyik magyarázata ez lehet, egy eredetileg semleges dolog összekapcsolódik egy félelmet 
kiváltó helyzettel és a generalizáció, a szenzoros előkondicionálás vagy a másodrendű 
kondicionálás miatt végül már egészen más helyzetek, dolgok váltják ki az érzelmi reakci-
ót, mint eredetileg. Ez visszafelé is működik, ha egy kellemetlen, félelemkeltő ingert egy 
kellemes ingerrel kapcsolunk össze többször, akkor az eredetileg negatív érzelmet kiváltó 
inger semlegessé válhat vagy legalább kevésbé lesz negatív. Ez az ellenkondicionálás, amit 
Watson egyik tanítványa, Mary Jones (1924) írt le először.

A klasszikus kondicionálás mindennapi életünk része. Különösen a reklámok élnek 
vele. A vonzó nő pozitív érzelmet vált ki a férfiakból, s egy termékkel együtt bemutatva, 
a pozitív érzés áttevődhet a termékre is, és hajlamosabbak leszünk megvásárolni. Ugyan-
ez figyelhető meg, amikor a politikusok szeretnek együtt mutatkozni egy híres zenésszel 
vagy sportolóval. Gondolhatjuk persze azt is, hogy ez csak a marketingesek próbálkozá-
sa és a valóságban nem is működik. Ezt egy olyan kísérletben ellenőrizte Gorn (1982), 
amelyben a részt vevő hallgatóknak egy toll képét vetítették – egy kék vagy egy bézs szí-
nűt – miközben 1 percig vagy kellemes, vagy kellemetlen zenét hallgattak a toll nézése 
közben. A kísérlet végén választhattak egy ajándék tollat. Azok a személyek, akik a kelle-
mes zenét hallgatták, miközben a tollat nézték, a tollak közül a képen látottat választották, 
míg akik a kellemetlen zenét hallgatták a kép nézése közben, azok inkább a másik színűt 
választották.

Természetesen nemcsak akusztikus, hanem vizuális ingerekkel is működik a kondi-
cionálás. Priluck és Till (2004) kísérletében a személyeknek egy szájvizet kellett meg-
ítélniük (nem valódi, hanem kitalált márkanevet adtak, nehogy az esetleges tapasztalat 
befolyásolja az eredményt) úgy, hogy a csoport egyik fele kellemes képekkel együtt látta 
a szájvíz képét, a személyek másik része pedig semleges képekkel. Azok értékelték pozití-
vabbra az adott szájvizet, akik kellemes képpel társítva látták.

Nem csak a reklámokban alkalmazható a klasszikus kondicionálás. Amikor egy kis-
gyerek injekciót kap, a szúrás (feltétlen inger) fájdalmas, félelmet vált ki (feltétlen válasz) 
az először még semleges fecskendő látványa is félelmet vált ki (feltételes válasz). Sibbitt 
(2005) az injekció okozta félelmet azzal próbálta csökkenteni, hogy az injekciós fecsken-
dők színesek és érdekes minták voltak rajtuk, szemben a hagyományos fecskendővel. En-
nek hatására, mivel minden alkalommal másmilyen fecskendőt használnak, kevésbé kon-
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dicionálódik, továbbá a színes, érdekes minták által kiváltott pozitív érzelem csökkenti 
a félelmet és a szorongást. Talán a legmegrázóbb példa a drogosoknál tapasztalt egyik 
jelenség (Siegel et al. 1982). A kábítószer hatására a szervezetben kompenzáció indul be, 
ami miatt növelni kell az adagot az azonos hatás eléréséhez. Ez lehet amiatt, hogy a dro-
gosok egy része általában ugyanazon a helyen adja be magának a szert, ami a klasszikus 
kondicionálás miatt azzal jár, hogy egy idő után már a környezet, a szoba látványa is el-
indítja a kompenzációt, így azonos hatáshoz nagyobb adag kell. Új környezetben viszont 
ez elmarad – hiszen azzal még nem jött létre a kondicionálás, az új környezet nem indítja 
be a kompenzációt –, így a megszokott adag túl soknak bizonyul, és az esetek 10%-ában 
halálos (Siegel et al. 1982).

Reflex helyett információszerzés  A klasszikus kondicionálást Pavlov reflexfolyamat-
nak tekintette. Ha a feltételes és a feltétlen inger kontiguitásban van (időben közel van-
nak, „folyamatosak”), akkor a feltételes inger hasonlóan kiváltja a választ, mint ha a feltét-
len inger lenne jelen.

A kontiguitással azonban nem magyarázható a blokkolás jelensége, amikor egy már 
kondicionált inger leblokkolja, meggátolja egy másik inger kondicionálhatóságát ugyan-
arra a feltételes válaszra. Egy hangjelzést követően enyhe áramütést kap a kísérleti állat. 
Ezt többször megismételve, a hang bekapcsolására már félelmi reakciót produkál. A to-
vábbiakban adjuk úgy a hangjelzést, hogy közben egy fényt is bekapcsolunk. A hang és 
fény együttese is kiváltja a félelmi reakciót. De mi történik, ha ezután csak a fényt kap-
csoljuk be? Noha minden alkalommal, amikor bekapcsoltuk a fényt, volt áramütés, azaz 
teljesül a kontiguitás, mégsem jelenik meg a félelem. Mivel a hang már teljes mértékben 
bejósolja a fájdalmas ingert, a fényjelzés ehhez már nem ad további információt, s így 
nem kondicionálódik hozzá a félelem – a hang blokkolta a fényre való kondicionálást 
(Kamin 1969).

Nem az idői egybeesés a döntő, hanem a kontingencia, az, hogy mennyire jól jósolja 
be a feltételes inger a feltétlen ingert. Amennyiben a kontiguitás teljesül, például a hangot 
azonnal követi a táplálék, de a hang sokszor megjelenik a táplálék nélkül is, akkor a nyál-
elválasztás mértéke alacsony. Ha a két inger között az együtt járás, a kontingencia mérté-
ke magas, akkor a feltételes válasz is erőteljesebb; amennyiben a kontingencia az ingerek 
között alacsony, a feltételes válasz gyengébb vagy eltűnik. Ez az elméleti megközelítés a 
reflex helyett bevezeti az információszerzés elvét (Rescorla 1967; 1988). A kondicioná-
lás során a környezet eseményei közötti kapcsolatok, együtt járások elsajátítása történik.

Seligman és Maier (1967) kísérletében a kutyák fájdalmas áramütést kaptak. Az 
egyik csoportbeli kutyák kikapcsolhatták az áramütést, a másik csoportbeliek nem. Más-
nap úgy folytatták a kísérletet, hogy fényjelzést adtak 10 másodperccel az áramütés előtt 
(lekapcsolták a lámpát). Azok a kutyák, akik előző nap kikapcsolhatták az áramot, ebben 
a fordulóban megtanulták, hogy a fényjelzés után átugorva a palánkon a biztonságos tér-
félre elkerülhetik a fájdalmat. A másik csoportbeliek viszont nem ugrottak, rezignáltan 
tűrték a fájdalmat. Kialakult náluk a tanult tehetetlenség. Ezt a jelenséget (is) jól lehet ma-
gyarázni a kontingenciaelvvel: a passzív csoport azt tanulta meg, hogy a fájdalom és a 
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saját viselkedésük független egymástól, az aktív pedig azt, hogy a saját viselkedéstől függ 
a bekövetkező esemény. Az embereknél is kialakulhat a tanult tehetetlenség, ha úgy érzik, 
nem tudják befolyásolni a velük történő eseményeket. Feladják a küzdelmet, megjelenik 
a fásult beletörődés és elfogadják az egyébként tarthatatlan helyzetet.

Operáns kondicionálás

Néhány évvel azelőtt, hogy Oroszországban Pavlov a klasszikus kondicionálást kezdte 
vizsgálni, az Egyesült Államokban Thorndike a tanulással kapcsolatban más jellegű vizs-
gálatokat végzett. Hogyan tanulja meg a csirke az útvesztőből kivezető utat? Hogyan ta-
nulja meg az éhes macska a ketrecajtó kinyitását, hogy hozzáférjen a táplálékhoz? Azt fi-
gyelte meg, hogy az állatok sokat próbálkoznak, de az idő múlásával egyre inkább csak 
azokat a mozdulatokat produkálják, amelyek sikerre vezettek. Az éhes macska például, 
amikor a ketrec mellé tesznek egy darab halat, megpróbál kiszabadulni, hogy odamehes-
sen és egyen. Mindent megpróbál, hogy ezt elérje: kaparja a ketrec alját, a rácsot, rálép a 
ketrecben levő pedálra. A pedálra lépéstől kinyílik az ajtó (mert Thorndike kinyitotta), 
a macska kiszabadul és mehet enni. Következő alkalommal kicsit előbb lép a pedálra és 
néhány próba után már nem kaparja a rácsot vagy a padlót, hanem amint megérzi a táp-
lálékot, egyből rálép a pedálra, azaz megtanulta, hogyan tudja kinyitni az ajtót. Thorn-
dike tapasztalatait az effektustörvénnyel írta le: a jutalmazott viselkedés a következő alka-
lommal nagyobb valószínűséggel jelenik meg, a büntetett viselkedés valószínűsége vi-
szont csökken. Így a kívánt viselkedés több próba során, lassan alakul ki úgy, hogy a 
jutalmazott cselekvés valószínűsége egyre nő, illetve leszoktatás esetén a büntetett visel-
kedés előfordulása egyre csökken. 

Ez jó magyarázóelv, de van egy gyenge pontja, a próba szerencse jelleg. Hogyan jutal-
mazzunk egy olyan viselkedést, amit még nem alakítottunk ki? Bonyolultabb cselekvés, 
viselkedés, mint például a pingpongozás vagy az írás, ezen az úton nem tanítható. Skin-
ner ennek a nehézségnek a megoldására azt javasolta, hogy ne azt várjuk meg a megerő-
sítéssel, amíg a kívánt viselkedés teljesen megjelenik, hanem a jó irányba mutató kezdeti 
lépéseket is jutalmazzuk. Bontsuk fel a komplex viselkedést olyan összetevőkre, amelyek 
annyira elemiek, hogy nagy valószínűséggel véletlenül is megjelennek, s így már működ-
tethető az effektustörvény. Egy galambpár nem fog véletlenszerűen leállni pingpongozni, 
s így nem lesz mit megerősíteni, de az éhes galamb a táplálék keresése közben oda fog 
menni egyebek mellett a miniatűr ütőhöz is. Ekkor táplálék jutalommal ezt a viselke-
dést – az ütőhöz menést – már megerősíthetjük, s így a következő alkalommal hamarabb 
fog odamenni. Amikor már egyből az ütőhöz megy, várjunk egy kicsit, de ne adjuk a 
megerősítést. Elég nagy valószínűséggel rácsippent a csőrével az ütőre, s ha ezt jutalmaz-
zuk, néhány próba után oda fog menni az ütőhöz, s felveszi a csőrével. A folyamat vége 
látványos: a galambpár pingpongozik. A folyamat a viselkedésformálás, amely egyre köze-
lebb és közelebb juttatja a személyt a kívánt válaszhoz. Ezt az elvet követi a programozott 
oktatás. Az információt kisebb szegmensekre bontják, s így haladnak lépésenként. Így 
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biztosítani lehet az azonnali megerősítést, mivel nem kell megvárni egy hosszabb folya-
mat végét, s az is előnye, hogy mindenki a saját tempójában haladhat. Amikor a tanár a 
diákokat kérdezi és megdicsér minden olyan választ, ami közelít a jóhoz, akkor magát 
a válaszoló viselkedést jutalmazza, amitől a diákok hajlamosabbak lesznek legközelebb 
válaszolni. Ugyanakkor ez viselkedésformálás is lehet, ha az első, távolabbi válasz után 
egyre közelebb és közelebb kerül a diák a helyes megoldáshoz.

A megerősítés, a jutalom növeli annak valószínűségét, hogy az adott válasz a jövőben 
is előfordul. Ugyanígy a büntetés csökkenti az adott válasz előfordulásának valószínűsé-
gét. Növelni vagy csökkenteni nemcsak úgy lehet egy viselkedés valószínűségét, hogy 
adunk egy kellemes vagy kellemetlen ingert, hanem azáltal is, ha megvonjuk, megszün-
tetjük az adott ingert. A 12.1. táblázat mutatja a négy lehetőséget.

12.1. TÁBLÁZAT   A kondicionálásos tanulás megerősítési formái

Pozitív (valamit adunk) Negatív (valamit elveszünk)
Megerősítés Olyan kellemes ingert adunk, ami növeli 

az adott válasz gyakoriságát,
pl. dicséret

Egy kellemetlen inger megszüntetése, ez 
is növeli az adott válasz gyakoriságát,
pl. a tanár a második iskolakör után 
leállítja a futást

Büntetés Olyan kellemetlen inger, ami csökkenti a 
válasz gyakoriságát,
pl. testnevelésórán a tanár büntetésből 
10 iskolakört futtat a diákokkal

Egy kellemes inger megszüntetése, ami 
csökkenti a válasz gyakoriságát,
pl. a gyerek rosszul teljesít az iskolában, a 
szülő eltiltja egy időre a számítógéptől

Jutalom vagy büntetés − melyiket alkalmazzuk? A jutalmazás az adott viselkedést erő-
síti meg, így a gyerek tudja, hogy mit tegyen, ezért hatékony. A büntetés ezzel szemben 
arra tanítja meg, hogy mit ne tegyen, de arra nem, hogy mit igen. Ezért kell büntetésnél 
mindig megmondani nemcsak azt, hogy miért kapta a gyerek a büntetést, hanem azt is, 
legközelebb hogyan kerülheti el. A  büntetés azt is eredményezheti, hogy a gyerek a 
büntetést nem a saját viselkedésével kapcsolja össze, hanem a büntető személyével, 
vagy éppen ahelyett, hogy felhagyna a nemkívánatos viselkedéssel, inkább különböző 
trükkökkel igyekszik elkerülni a büntetést. Ezért büntetés helyett inkább a jutalmazás 
(pozitív megerősítés) és a jutalommegvonás (negatív büntetés) kombinációját érde-
mes használni.

A  megerősítések lehetnek elsődleges és másodlagos megerősítések. Elsődleges 
megerősítések azok, amelyek valamilyen szükségletet elégítenek ki, a másodlagos meg-
erősítések pedig azok az ingerek, amelyek korábban asszociálódtak az elsődleges meg-
erősítéssel – tehát az elsődleges megerősítő bekövetkezését jelzik – s ezáltal tesznek szert 
megerősítő funkcióra. 

További csoportosítási lehetőség, hogy minden jó választ jutalmazunk vagy csak né-
melyiket. Ez utóbbi, a részleges megerősítés esetén a válasz nehezebben alakítható ki, de to-
vább fennmarad. Ez érthető, hiszen a tanulási szakaszban már azt sajátította el a személy, 
hogy a válaszait nem mindig követi megerősítés. Ezért a későbbiekben ezt nem is várja, 
tehát a jó választ követő jutalom hiánya most nem negatív megerősítés. 
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Az eddigiek alapján jogosan vonhatjuk le azt a következtetést, hogy a klasszikus és az 
operáns kondicionálás hatékony módszerek, de nem minden határon túl, mert van kor-
látjuk is. Nem lehet tetszőleges ingereket kondicionálni bármivel s nem mindig a kívánt 
irányba alakul a kondicionálás. Az előbbire jó példa Garcia és Koelling (1966) kísérlete, 
amelyben patkányok szaharinnal édesített vizet ihattak, miközben az itatóedény mellett 
bekapcsoltak egy fény- és egy hangjelzést, azaz 3 ingerrel is találkoztak (íz, fény, hang). 
Ezután az állatok egyik része röntgensugárzást kapott, ami hányingert okozott, a csapat 
másik fele fájdalmas áramütést kapott a szaharinos víz fogyasztása után. Ezen tanulást 
követően a tesztszakaszban a patkányok szaharinnal édesített víz mellett kaptak egy má-
sik itatóedényt tiszta vízzel, de most a tiszta vizet tartalmazó edény mellett volt a fény- és 
hangjelzés. Azok a patkányok, amelyek röntgensugárzást kaptak, elkerülték az édesített 
vizet és a tiszta vízből ittak, annak ellenére, hogy ott volt a fény- és hangjelzés. Az áram-
ütést kapott állatok viszont az édesített folyadékot választották. Tehát, a hányingert az 
ízzel, a fájdalmat a fény- és hangjelzéssel kapcsolták össze annak megfelelően, hogy az 
illat és az íz az, ami jelzi, ha egy étel romlott, mérgező, illetve a külső veszélyt (ragadozók) 
fény- és hangjelzések kísérhetik. 

A kondicionálás iránya – melyik inger hat a másikra – sem lehet tetszőleges, amit jól 
mutat a következő anekdotikus példa. Egy pszichológus (Ron Ash) úgy próbálta leszok-
tatni magát a dohányzásról, hogy csak akkor gyújt rá, amikor a Psychological Bulletint és 
más unalmas szakmai publikációkat olvas. Két hónap múlva az eredmény az lett, hogy 
jóval többször gyújtott rá, mint korábban – viszont kezdte élvezettel olvasni a Psycholo-
gical Bulletint.

Szociális tanuláselmélet 

Nemcsak a közvetlen megerősítés hatására tanulunk, hanem azáltal is, ha egy általunk 
megfigyelt személyt jutalmaznak vagy büntetnek valamely cselekedetéért. Továbbá, a kü-
lönböző helyzetekben felhasználjuk múltbeli tapasztalatainkat, s a helyzetek belső repre-
zentációja révén képesek vagyunk előrevetíteni cselekedeteink következményét, s ehhez 
képest módosítani tudjuk viselkedésünket. A  szociális tanulás elmélete nagy szerepet 
tulajdonít az egyén aktivitásának, a kognitív folyamatoknak a viselkedés és a személyi-
ség alakításában. Ezek a helyzetek értékelését, a cselekedetek következményeinek elő-
relátását teszik lehetővé. Az alapfolyamat mások viselkedésének megfigyelése, a mo-
dellkövetés, az utánzás. Az utánzás nagyon fontos mód a társas viselkedés formáinak 
elsajátításában, jót és rosszat egyaránt tanulunk ily módon. Így például az empátiás 
készség, az attitűdök, a szociális értékek kialakításának is fontos tényezője az utánzás. 
Ennek segítségével tanulja meg a gyermek az utánzott modell által nyújtott magatartás-
formákat, az azokat kísérő érzelmi állapotokat, viszonyulási módokat. Amikor egy szü-
lő például kooperatív viselkedésre akarja megtanítani a gyerekét, jobb eredményt ér el, 
ha példát mutat, mintha szóban kéri a gyereket arra, hogy működjön együtt (Young- 
Ok–Stevens 1987).
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Az egyedfejlődésben nem csupán a közvetlen családi környezet a mérvadó, hanem 
modelladói révén a tágabb környezet is, ezen belül a különböző médiumok is meghatá-
rozóak lesznek. Ezt már a hatvanas években is meggyőzően demonstrálták egy óvodás 
gyerekekkel végzett kísérletben. A  gyerekeket egyesével bevezették egy szobába, ahol 
egy asztalnál ülve rajzolgathattak, miközben azt láthatták, hogy a felnőtt modell egy fa-
kalapáccsal ütlegel egy babát, majd végigrugdalja a szobán. Az egyébként minden szem-
pontból hasonló gyerekeket a kísérlet megkezdése előtt véletlenszerűen négy csoportba 
sorolták. Az egyik csoportnál a szobában lévő másik asztalnál egy felnőtt volt az agresszív 
modell, a második csoportnál ugyanezt a jelenetet láthatták a gyerekek, de filmről vetít-
ve, a harmadik csoportbelieknek pedig rajzfilmen mutattak agresszív jelenetet. A negye-
dik volt a kontrollcsoport, ezek a gyerekek semmilyen agresszív modellt nem láttak, ők 
a következő lépéstől kapcsolódtak a kísérletbe. Ekkor frusztrációs helyzetnek tették ki 
a gyerekeket: egyesével bevitték őket egy játékszobába, de mihelyt a gyerek elkezdett 
játszani, a kísérletvezető elvette tőle a játékot azzal, hogy ez az ő kedvenc játéka, és nem 
adhatja oda másnak. Most következett a döntő pillanat, a gyereket bevitték a vizsgáló-
szobába, ahol szintén játékok voltak, köztük az imént látott baba is, és most már hagyták 
szabadon játszani őket. Közben előre meghatározott kategóriák mentén kódolták a gye-
rekek viselkedését. Az eredmény az volt, hogy mindhárom kísérleti csoportban jelentő-
sen több volt az utánzott agresszív megnyilvánulás, mint a kontrollcsoportban, továbbá a 
rajzfilm kevesebb agressziót váltott ki, mint az élő vagy filmen látott modell, az utóbbi 
kettő viszont nem különbözött egymástól (Bandura–Ross–Ross 1981).

Az utánzás függ a modell által kapott jutalmaktól vagy büntetéstől is: ha a modell 
sikert ér el egy viselkedéssel, akkor nagyobb valószínűséggel utánozza őt a megfigyelő. 
Bandura (1978) ezt egy olyan kísérletben mutatta ki, ahol az óvodás gyerekeknek egy 
agresszív viselkedésmintákat bőven tartalmazó filmet mutattak két szereplővel. A törté-
net vége eltérően alakult: az egyik csoportnak vetített változatban az agresszív modellt 
jutalmazták, a másikban viszont büntették. A film után következő játékban a jutalmazott 
agresszív modell megnyilvánulásait sokkal jobban utánozták, mint a büntetettét. Érde-
kes további eredmény volt, hogy mindkét csoportbeli gyerekek megtanulták az agresz-
szív viselkedéselemeket, de a büntetett modellt néző gyerekek ezeket nem produkálták. 
A hétköznapi életben például, ha egy gyerek a játszótéren erőszakkal szerzi meg a másik 
gyerek játékát, és a felnőttek nem avatkoznak közbe, akkor sokszor akad követője is, aki 
hasonló eszközökkel próbálkozik.

A modellválasztás indítékai közül legerősebb a szeretet. Az érzelmileg elfogadó és gon-
doskodó felnőttet inkább utánozzák a gyerekek. Az azonos neműeket is hajlamosabbak 
utánozni, mint a másik nem képviselőit, ahogyan egy egyszerű kísérlettel demonstrálta 
Perry és Bussey (1979). A gyerekek azt láthatták, ahogyan a felnőttek gyümölcsök (alma 
és banán) közül választottak, a férfiak az egyiket, a nők a másikat. Amikor az összes férfi 
az egyiket és az összes nő a másikat választotta, a fiúk is azt választották, amit a férfiak és 
a lányok pedig azt, amit a nők. További utánzást serkentő tényező lehet az inkompetencia 
érzése egy adott helyzetben, ilyenkor mások megfigyelése segít abban, hogy mit kell ten-
ni. Bizonyos személyiségjegyek szintén hajlamosítanak az utánzásra, ilyen például az ala-



398 n HARMADIK RÉSZ. MEGISMERŐ FOLYAMATOK SZEREPE 

csony önértékelés vagy a dependencia (függőségigény). Szintén serkenti az utánzásra való 
hajlamot az, ha valakit gyerekkorától fogva fokozottan jutalmaztak az ilyen viselkedésért.

A modell státusza, kedvező helyzete is utánzásra késztet. Idősebb testvér irigyelheti 
kistestvére helyzetét, akivel többet törődnek, jobban odafigyelnek rá, s így hajlamos lesz 
az ő viselkedését utánozni. Irigyelheti a felnőtt helyzetét is, aki birtokolja és kontrollálja 
a pozitív és negatív megerősítéseket. A kettő közül melyik az erősebb? Bandura (1978) kí-
sérletének eredménye szerint az utóbbi. A gyerekek a fogyasztópozícióban lévő felnőtt (ő 
játszhat a vonzó játékokkal, süteményt kap stb.), illetve a vonzó javakat adó, kontrolláló 
pozícióban lévő személy közül az utóbbi viselkedéselemeit utánozták inkább.

A modell természetesen nem fogja kiváltani minden esetben az utánzást. Ha például 
nézem az olimpiát és a súlyemelő aranyérmet nyer, nem biztos, hogy megpróbálkozom a 
súlyemeléssel, noha az aranyérem, a siker, elég vonzó. Az emberek akkor hajlamosak utá-
nozni a másikat, ha elhiszik, hogy képesek az adott célt kitűzni és megvalósítani, azaz ren-
delkeznek az énhatékonyság érzésével. Ezt viszont a korábbi siker- és kudarcélmények, a 
mások által adott visszajelzések és modellhatások alakítják. Ha például valaki keményen 
tanul a vizsgákra és azok jól sikerülnek, akkor erősebb énhatékonyság-érzéssel indulhat 
neki a következő vizsgának.

Belátásos tanulás

Az alaklélektani iskola (lásd 1. fejezet) nem a mechanikus inger-inger, illetve inger-válasz 
kapcsolatok kialakítását vizsgálta, hanem azt, hogy hogyan oldunk meg különböző prob-
lémákat. Köhler (1974) egyik kísérletében például egy csimpánz ketrecét oldalt, nem túl 
magasan sűrű hálóval borították, hogy ne tudjon kinyúlni rajta. A ketrecen kívül elhelye-
zett banánt a majom igyekezett megkaparintani, de ez nem sikerült, hiszen nem érte el a 
kezével. Többszöri próbálkozás után feladta, de kis idő múlva, felkapva a ketrecben lévő 
botot, azzal oldalra piszkálta a banánt – látszólag értelmetlen módon eltávolítva magától, 
de így most már ki tudott nyúlni érte. Egy másik kísérletben a plafonról lógó banánokat 
próbálta megszerezni a csimpánz, de ezeket is úgy helyezték el, hogy ne érhesse el. A ket-
recben a banán és a majom mellett volt még néhány láda is. A jelenet hasonlított az előb-
bihez: többszöri próbálkozás után sem sikerült elérni a banánt és így más tevékenységgel 
kezdett foglalkozni. Ám egyszer csak odarohant az egyik ládához, odahúzta a banánfürt 
alá, s arról próbálta elérni azt, majd rátett egy másik ládát az előbbire, s így már megsze-
rezte a banánt. Mi történt? A helyzet elemei egyik pillanatról a másikra, mint a figura-hát-
tér átbillenés, egy egésszé álltak össze, például láda-majom-banán. A csimpánz belátta a 
cél és eszköz közötti viszonyt.

A belátásos tanulás nemcsak abban különbözik a klasszikus vagy operáns kondicioná-
lástól, hogy azok időigényes voltával szemben itt hirtelen jön létre a megoldás, hanem ab-
ban is, hogy mit tanul az állat vagy az ember. Ezt egy nagyon elegáns kísérletben mutatta 
ki Köhler. A ketrec egyik falára két különböző méretű ajtót szereltek, s a kisebbik mögött 
mindig volt banán, a nagyobbik mögött sohasem. Miután a csimpánz megtanulta, hogy 
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melyiket érdemes kinyitni, és melyiket 
nem, a kisebb ajtó helyére egy, a változat-
lanul maradt ajtónál sokkal nagyobb ajtót 
szereltek fel. Melyiket nyitja most ki az ál-
lat a banánért? Azt, amelyik az imént a na-
gyobb volt, de most a kisebb vagy az újat, 
a nagyobbat? A válasz azért izgalmas, mert 
az egyik választás a behaviorista elvárást 
igazolja – az előző próbákban azt tanulta 
meg, hogy a jelenleg kisebb ajtót nem ér-
demes kinyitni, hiszen ezt az ingert (ajtót) 
sosem követte megerősítés, így nyilván a 
másikkal, a nagyobbal próbálkozik. A má-
sik lehetőség az, hogy pont ezt az ajtót 
fogja kinyitni, amelyiket korábban nem, 
hiszen az előző próbában is a kisebb ajtó 
mögött volt a banán, és most ez lett a ki-
sebb. Ez az alaklélektani elvárást támasztja 
alá: a helyzet egészét, az ingerek közötti vi-
szonyokat tanuljuk meg (ebben az esetben 
kisebb-nagyobb), és nem egyedi ingereket. A kísérletben valóban ez történt, a majom a 
kisebb ajtót választotta a második esetben is.

Itt nem az a fontos, hogy melyik nézőpontnak van igaza – a maga helyén mindket-
tőnek –, hanem az, hogy a tanulás nem mechanikus társításokat jelent, s az ingerek – az 
információ – értelmes szervezésével, a korábbi ismeretek felhasználásával a tanulás ha-
tékonyabb, és nem csak inger-válasz társítást vagyunk képesek megtanulni, hanem relá-
ciókat is.

Az 1960-as évekig − a kognitív pszichológia megjelenéséig − a behaviorista néző-
pont uralta a pszichológiát. Noha számos értékes eredménnyel gazdagította tudásunkat 
és máig érvényes eredményei vannak, sok helyzetben nehezítette a jelenségek pontosabb 
leírását, például azzal, hogy csak az ingereket és a válaszokat tekintette vizsgálatra alkal-
masnak. Az egyik következmény az lett, hogy az emlékezet helyett mindenhol a tanulás 
terminust használták. Amikor egy szavakból álló listára kell emlékezni, akkor nem emlé-
kezetről beszéltek, hanem verbális tanulásról. A patkány a labirintusban nem emlékezik, 
hanem az utolsó választási pontnál azért választja a megfelelő irányt, mert a korábbi pró-
bában ezt erősítettük meg táplálék jutalommal. Az utolsó előtti választási pontnál azért 
fordul a megfelelő irányba, mert ekkor jut el az utolsó választási ponthoz, ami már má-
sodlagos megerősítő stb. az első választási pontig. Ennek mondott ellent Tolman és Hon-
zik (1930) egy érdekes eredménye. Patkányok tanulását vizsgálták labirintusban, több 
csoporttal. Az egyik csoport esetében a céldobozban ott volt a táplálék és a patkányok 
egyre rövidebb idő alatt jutottak el oda (mert egyre kevesebbet tévedtek be valamelyik 
zsákutcába) és12-15 nap alatt hiba nélkül futottak a startból a célba. A második csoport-

12.2. KÉP   A belátásos tanulás során a cél és 
eszköz közötti összefüggést értjük meg és 

raktározzuk el a memóriánkban
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nál az eljárásban az volt a különbség, hogy náluk a céldobozban nem volt táplálék. Ők 
véletlenszerűen betévedtek ugyan a céldobozba, de mivel ott nem volt táplálék, nem ta-
nulták meg, hogy odamenjenek, a céldobozba jutási idejük nem csökkent az idő múlá-
sával. A harmadik csoport eredménye az izgalmas: náluk az első 10 futás során nem volt 
táplálék, így nem is csökkent a futási idejük a céldobozba – de a 11. próbánál táplálékot 
helyeztek a céldobozba és a továbbiakban így folytatták a kísérletet. A hagyományos el-
várás az lenne, hogy ekkor kezdődik a tanulás, azaz innentől olyan tanulási görbét pro-
dukálnak, mint az első csoportbeliek, csak 11-gyel eltolva. De nem ez történt. Miután 
megjelent a céldobozban a táplálék, szinte azonnal és hibátlanul odarohantak, pedig ko-
rábban ezt a viselkedésüket nem erősítették meg semmivel. Tolmanék azt feltételezték, 
hogy az állat kialakítja a környezet kognitív térképét. Ma egyszerűen azt mondanánk, 
emlékezett az útvonalra.

Azt, hogy milyen sokáig ragaszkodtak a tanulás kifejezéshez akkor is, amikor az em-
lékezés egyszerűsítette volna a helyzetet, talán a legegyszerűbben a téma egyik legrango-
sabb szaklapjának a Journal of Memory and Language-nek a korábbi neve mutatja: Journal 
of Verbal Learning and Verbal Behavior volt a címe 1984-ig.

 n EMLÉKEZÉS 

Képesek vagyunk egy PIN kódot vagy jelszót addig fejben tartani, amíg beütjük, azután 
persze elfelejtjük. Ha gyakran használjuk, egy idő után már nem kell keresgélnünk, hi-
szen a sok használat során megtanultuk. Természetesnek tartjuk, hogy felismerünk egy 
több éve nem hallott zenét, és azt is, hogy a néhány perce bemutatott személy nevére már 
nem emlékszünk. Egyik esetben nyilvánvalónak tartjuk, hogy nem emlékezünk, a másik 
esetben ugyanezen bosszankodunk. E példa és sok hasonló tapasztalat alapján kézenfekvő 
feltételezésnek tűnik, hogy az emlékezetnek kétféle működési módot tulajdonítsunk. 
A kognitív pszichológia korai elméletei szerint két részből áll memóriánk, egy rövid és egy 
hosszú időtartamú emlékezeti tárból. Ez az elképzelés mára úgy módosult, hogy a passzív-
nak tekintett rövid távú emlékezet elképzelést felváltotta az aktív munkamemória-modell, a 
hosszú távú emlékezetet pedig egy többkomponensű rendszernek tekintjük.

Az emlékezeti tárak elmélete 

Atkinson és Shiffrin kéttáras modellje szerint az érzékszervekből jövő információ először 
a rövid távú memóriába (RTM) kerül, ahonnan továbbjuthat a hosszú távú memóriába 
(HTM). Ahhoz, hogy átkerüljön a HTM-be, kellő ideig fenn kell tartani az információt 
az RTM-ben, amit egyszerűen úgy tehetünk meg, hogy egy ideig magunkban vagy fenn-
hangon ismételgetjük.

Mekkora a memória kapacitása? A HTM esetén valószínűleg nincs felső korlát, nincs 
olyan, hogy „megtelt”. A rövid távú memória esetén más a helyzet – erősen korlátozott a ter-



12. TANUL Á S ÉS EMLÉKE ZÉS n 401

jedelme. Ezt vizsgálhatjuk például úgy, hogy 
megnézzük, milyen hosszúságú számsoroza-
tot tud visszamondani a kísérleti személy.

George Miller (1956) eredménye sze-
rint az RTM kapacitása 7±2 egység. Az 
információt vagy abban az egységben tá-
roljuk, amiben kaptuk, vagy tömbösítjük, 
egységekké alakítjuk, és ezeket a nagyobb 
egységeket tároljuk. Például a következő 
számsorozatot – 1 5 2 6 1 8 4 8 1 9 1 4 – 
tárolhatjuk egyjegyű számokként, ekkor az 
egység egy számjegy, de tárolhatjuk, mint 
történelmi évszámot, ekkor egy négyjegyű 
szám az egység, melyből szintén 7±2 egysé-
get tudunk tárolni, azaz kb. 28 számjegyet. 
Ugyanígy, ha betűket tárolunk, akkor is 7±2 
egységet, azaz átlagosan 7 betűt tudunk 
visszamondani; ha a betűkből szavakat ké-
pezünk, azaz a tárolási egység a szó, akkor 
kb. 7 szót tudunk felidézni, ami nagyjából 
40 betűnek felel meg.

A  kéttáras memóriamodell használha-
tóságát néhány további kísérlettel ellenőrizhetjük. Ilyen ellenőrzési lehetőség például az 
ún. szeriális pozíció hatásának vizsgálata (12.1. ábra). Egy lista elolvasása után jóval több 
tételt tudunk felidézni a lista elejéről és végéről, mint a közepéről. Ez azzal magyarázható, 
hogy a végén lévő tételek még az RTM-ben vannak, azaz onnan előhívhatók, az elejére 

12.3. KÉP   „Várjunk csak, hadd gondolkozzam!” 
Vannak gyerekek, akiknek több időre van szükségük 

az adott információ feldolgozásához

12.1. ÁBRA   
A szeriális pozíció  

hatása
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pedig nagyobb figyelmet fordítunk, illetve az már átíródhatott a HTM-be. A lista köze-
pén lévő elemek viszont nagyobb valószínűséggel vesznek el. Ezt Talmi és munkatársai 
(2005) agyi képalkotó eljárással (fMRI) igazolták. Kimutatták, hogy a lista végén levő 
elemek csak az RTM (munkamemória, lásd később) működésével kapcsolatos agyi te-
rületeket aktiválták, a lista elején levő elemek viszont emellett a HTM-hez kapcsolható 
területeket is.

Egy másik ismert jelenség az ún. retrográd amnézia, amely például agyrázkódás után 
figyelhető meg. Ilyenkor a személy fokozatosan visszanyeri emlékezetét, de a balesetet 
közvetlenül megelőző időre soha nem tud visszaemlékezni; vagyis képes hozzáférni a 
HTM-ben tárolt régi információkhoz, de a baleset idején az RTM-ben tárolt friss infor-
máció örökre törlődött. Állatkísérletekben is azt találták, hogy például az a patkánycsoport, 
amelyik egy útvesztő megtanulása után közvetlenül elektrosokkot kapott, jelentős mértékű 
felejtést mutatott azokhoz a patkányokhoz képest, amelyek a tanulás után pihenhettek. Ez 
az eredmény arra utal, hogy az információ stabil beépülése a HTM-be konszolidációs idősza-
kot igényel. Ennek tartama a bevitt anyag terjedelmének és nehézségi fokának megfelelően 
változik. Ebbinghaus 1885-ből származó kísérletében például egy 13 értelmetlen szótagból 
álló lista megtanulása után a teljesítmény az első órában folyamatosan romlott, ezután vi-
szont 24 órán belül nem változott lényegesen, azaz a konszolidációhoz szükséges időtartam 
egy óra volt. A konszolidációs periódus hossza természetesen függ a megtanulandó anyag 
terjedelmétől és jellegétől. Nemcsak sokkhatások, hanem az újabb és újabb információk 
érkezése is megzavarhatja a konszolidációs folyamatot.

Nézzük meg a 12.2. ábrát, amelyen a felidézési teljesítmény látható az idő függvényé-
ben: egyik esetben a tanulást intenzív szellemi tevékenység, a másikban pihenés követte. 
Az első órában együtt halad a két görbe – aminek az a magyarázata, hogy az elalváshoz is 
idő kell, s pihenéskor sem tudjuk teljesen kikapcsolni agyunkat –, de annál a csoportnál, 
amelyik a tanulást követően alhatott, azaz, ha a konszolidáció zavartalan volt, sokkal jobb 
lett a teljesítmény.

Egy anyag megtanulását követően újabbat tanulva a két anyag interferálhat egymással, 
segíthetik vagy gátolhatják egymás felidézhetőségét. Azt az interferencia jelenséget, ami-
kor a később tanult anyag gátolja a korábban tanult konszolidációját és ezáltal rontja a 
felidézhetőségét, retroaktív gátlásnak nevezzük. Ennek fordítottja akkor következik be, 
amikor a korábban tanultak szorítják ki az emlékezetből a később tanultakat – ez a proak-
tív gátlás. Egy kísérletben Kalbaugh és Walls (1973) ezt úgy vizsgálták, hogy nyolcadikos 
diákokkal életrajzi részleteket olvastattak (kitalált személyekről, hogy a korábbi ismere-
tek ne befolyásolják az eredményt). A diákok egy része csak egy történetet olvasott és ezt 
kellett felidéznie. A többiek 2, illetve 4 életrajzi részletet olvastak el a felidézendő életrajz 
előtt, más diákok a felidézendő történet után. Azok, akik csak azt az egy biográfiát olvas-
ták, átlagosan 10,4 elemet tudtak felidézni, akik viszont 4 biográfia elolvasása után kapták 
a kritikus részt, azok csak 4,4-et. Tehát a proaktív interferencia miatt jelentősen romlott 
az utóbbi csoport teljesítménye. A retroaktív interferencia esetében, is hasonlóan romlott 
a teljesítmény. Azok, akik a 4 biográfia előtt olvasták a kritikus részt, átlagosan 3,7 elemet 
tudtak csak felidézni az életrajzból.
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Ezért érdemes az intenzív tanulás után pihenést beiktatni, és nem tanácsos egyszerre két 
vizsgára készülni. Különösen a hasonló tartalmú tanulnivalók rontják egymás hatékony-
ságát, hacsak nem sikerül a hasonlóságot kihasználni. Például retroaktív gátlás léphet fel 
az angol where (hol?) és a német wer (ki?) kérdőszó egymást követő tanulásánál. Ami-
kor azonos kategóriába tartozó információk jönnek egymás után és később ezekre emlé-
kezni kell, a proaktív interferencia miatt a későbbi elemeknél romlik a felidézési teljesít-
mény. Ezt tapasztalták Gunter, Clifford és Barry (1980) egy olyan vizsgálatban, amely-
ben az egyik csoportnak 4 egymást után bemutatott televíziós hírt kellett felidézni. Az 
első hír felidézési valószínűsége még 90%-os volt, de az ezután következőknél már folya-
matosan romlott a teljesítmény, a 4. hírt már csak 30%-os valószínűséggel tudták felidéz-
ni. A másik csoportnál egyetlen különbséggel ugyanezt az eljárást használták. Az eltérés 
az volt, hogy a 4. hír más kategóriába tartozott, mint az előző három. Ennél a csoportnál 
is folyamatosan romlott a teljesítmény, de a 4. hírnél felugrott 70%-ra. Az interferencia 
nem feltétlenül jelent gátlást minden esetben, amikor több információt kapunk. Ameny-
nyiben valamilyen mintázatot, kapcsolatot tudunk kialakítani az elemek között (haté-
kony tanulási stratégia), akkor nem lép fel gátlás, sőt az interferencia serkentés is lehet, az 
egyik információ segítheti a másik előhívását. Egy kísérletben Jones és Anderson (1987) 
arra kérte a kísérleti személyeket, hogy memorizáljanak különböző számú tényt kitalált 
szereplőkről (mi a foglalkozása, milyen tárgyat birtokol, hol van éppen stb.). Néhány 
esetben a tények között volt kapcsolat, pl. „Jánosnak van egy puskája”, „János vadász”, „Já-
nos az erdőben van”, más esetekben nem volt kapcsolat, pl. „Gergőnek van egy puskája”, 
„Gergő egy tudományos kutató”, „Gergő a vízparton van”. Ezek a tények nyilván interfe-
rálhatnak egymással. A memorizálás után a személyeknek hasonló mondatokról kellett 

12.2. ÁBRA   
A konszolidáció  

hatása a felidézési 
teljesítményre
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eldönteni, hogy azok igazak ( Jánosnak van puskája) vagy hamisak ( János egy tudomá-
nyos kutató). Amikor a tények között nem volt kapcsolat, a kísérleti személyeknek nehe-
zebb dolga volt, tovább tartott az állítások igazságának eldöntése, mint amikor csak 
egyetlen tényt kellett megjegyezniük. Azoknál a mondatoknál (pl. János esetében) vi-
szont, ahol volt kapcsolat az elemek között, ott a döntési idő nem függött ezek számától.

A táras modell, mint a fentiekből láthatjuk, számos jelenséget képes leírni az emlé-
kezettel kapcsolatban, azonban a legnagyobb problémája, hogy az emlékezés komplex 
folyamatát a kódolás, illetve az információbejutás idői és terjedelmi jellemzőire szűkíti 
le. Ráadásul a rövid távú memóriát egy passzív, átmeneti tárolónak tekinti. A feldolgo-
zási szintek elmélete ezzel szemben különböző szintű információfeldolgozást feltételez. 
Kimutatható, hogy már a kódolás során is eltérő mélységű a feldolgozás, és ez jelentős 
hatással van a későbbi felidézési teljesítményre (Craik–Lockhart 1972). Amennyiben az 
adott feladat nem kíván többet, mint egyszerű perceptuális elemzést, például annak el-
döntését, hogy egy szó kisbetűvel vagy nagybetűvel volt-e írva, utólag alig néhány szót 
tudunk felidézni. Amikor azonban a feladat mélyebb feldolgozást igényel, például a sza-
vak fogalmi kategóriákba sorolását, az utólagos felidézési teljesítmény szintje jelentősen 
magasabb. A táras modellből viszont az következne, hogy adott hosszúságú szólistából 
mindkét esetben ugyanannyi tételt tudunk felidézni. Erre az ellentmondásra alapozva 
Craik és Lockhart elveti az RTM-HTM felosztást, szerintük az információ nem egy-
mástól jól elkülöníthető tárakon halad keresztül, rövidebb-hosszabb ideig elidőzve ott, 
hanem a feldolgozás folyamatosan, egyre alaposabban történik. A feldolgozás a felszíni 
elemzéstől a mély (szemantikai) elemzésig folyamatos. A felszíni elemzés után rosszabb 
az emlékezeti teljesítmény, mint a mélyebb elemzés után. Ez a feldolgozási szintek elmélete.

Annál hatékonyabb tehát a felidézés, minél mélyebb szintű feldolgozással történik az 
adott anyag elsajátítása. Ezt az a tapasztalatunk is megerősíti, hogy sokkal hatékonyabb az 
a fajta tanulás, amikor nemcsak elolvassuk a szöveget, hanem például aláhúzással kiemel-
jük a lényeges részeket, és ennél is hatékonyabb, ha készítünk egy vázlatot az elolvasott 
szövegről.

A munkamemória 

A munkamemória a hagyományos rövid távú memória modell továbbfejlesztése, amennyi-
ben képes magyarázni ugyanazokat a jelenségeket, amit az RTM, de olyan további jelensé-
gekre is választ ad, amire az nem képes vagy éppen a tényeknek ellentmondó predikciót 
eredményez. Míg az RTM egyetlen tár, a munkamemória több komponensből álló rend-
szer (lásd 12.3. ábra) és az információ átmeneti tárolása itt nem passzív, hanem aktív, dina-
mikus folyamat. Abban is eltér a korábbi modelltől, hogy megengedi több információ pár-
huzamos feldolgozását (lásd később a multimédia-hatást). A munkamemóriára is érvényes, 
hogy korlátozott kapacitású rendszer (7±2 egységnyi információt tud kezelni és 20-30 má-
sodpercig tárolni). A rendszer lelke a központi feldolgozóegység, amely a figyelmi kapacitás 
elosztása mellett a többi alrendszer működését is koordinálja. Ezek a fonológiai hurok, a té-
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ri-vizuális vázlattömb és az epizodikus puffer (Baddeley–Hitch 1974; Baddeley 2000). Néz-
zük meg a rendszer működését egy egyszerű aritmetikai feladat (mennyi 28+37=?) példá-
ján. A fonológiai hurok tárolja a két számot és a műveletet, amit végrehajtunk. A rendelke-
zésre álló mentális erőforrás egyrészt a tárolásra, másrészt a művelet végrehajtására 
fordítódik, ezt az elosztást és a következő lépéseket irányítja a központi végrehajtó. Tehát 
8+7 az 15, a tízest átvisszük (ezt is tárolni kell), a 2+3 az 5, meg az áthozott 1 az 6, az ered-
mény 65. Amikor a művelet elvégzése, a feldolgozás nehezebb, kevesebb erőforrás marad a 
tárolásra. Más esetekben, amikor túl sok a tárolandó elem (pl. egy hosszabb feladat eseté-
ben, lásd később), a művelet elvégzésére marad túl kevés feldolgozási kapacitás.

A fonológiai hurok  A hangok, szavak, számok tárolását és feldolgozását végzi; két al-
rendszert tartalmaz. Az egyik a fonológiai tár, ami egyfajta „belső fülként” a beszédhangok 
átmeneti tárolását biztosítja, de ezen túlmenően például olvasáskor az írott szöveg fonoló-
giai kóddá alakításában is alapvető szerepe van. Befogadókapacitása korlátozott, a már is-
mert 7±2 egység és ezt kb. 1,5-2 másodpercig tárolja. A másik alrendszer, az artikulációs 
kontroll folyamat. Egyfajta „belső beszédként” a beszédprodukcióban van alapvető szerepe. 
Ezenkívül van egy másik funkciója is, a belső beszéd által, ismétléssel „frissíti” az informá-
ciót, ezáltal tartja fenn az emléknyomot a fonológiai tárban 2 másodpercen túl is. A beszéd-
produkció mellett az írott szöveg feldolgozásában is részt vesz azáltal, hogy átalakítja azt 
fonológiai kóddá. Ez néha problémát is okozhat. Például a fonológiailag hasonló betűket 
nehezebb megjegyezni, mivel a hasonló elemek hasonló kóddal rendelkeznek, nehezebb 
megkülönböztetni őket, ez pedig gyengébb felidézési teljesítményt okoz: ez a fonológiai ha-
sonlósági hatás. Ugyancsak nehezebb megjegyezni a hosszabb szavakból álló listákat. Ennek 
oka egyszerűen az, hogy ekkor egy szó artikulációs frissítése tovább tart, s közben a többi 
elem elhalványul, s mivel nem kap frissítést – még az előző szóval van elfoglalva a rendszer – 
néhány közülük teljesen eltűnik. Az utóbbira látványos példa a számunkra Arany János óta 
oly ismerős walesiek esete. A Wechsler-féle intelligenciateszt számterjedelem részpróbájá-
ban (ahol egyre több számjegyből álló számot kell hallás után visszamondani) a walesi gye-
rekek alacsonyabb pontértéket érnek el. Ebből arra is következtethetnénk, hogy a walesiek 
kevésbé intelligensek, mint az angol gyerekek, de a magyarázat ennél egyszerűbb (és embe-
ribb). A walesi számnevek sokkal hosszabbak, s így kimondásuk hosszabb időt vesz igény-
be, mint az angol számneveké, így az artikulációs frissítés a fonológiai tárban tovább tart, s 
ezért kisebb a walesiek számterjedelme (Baddeley 2001).

Központi  
végrehajtó

Fonológiai  
hurok

Téri-vizuális  
vázlattömb

Epizodikus 
puffer

12.3. ÁBRA   
A munkamemória  

Baddeley (2000) nyomán
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Így már magyarázható az artikulációs elnyomás jelensége is, tanulási helyzetben, ha 
megakadályozzuk a belső ismétlést egy másodlagos feladattal (egy szót ismételgessen) 
akkor romlik a teljesítmény. Tanulási helyzetben, amikor a háttérben egy másik szöveg 
hallatszik, leromlik a teljesítmény, de ha a háttérben nem szöveg, hanem zaj hallatszik 
(amire szintén nem figyel a személy), akkor nem romlik a teljesítmény. Amikor a háttér-
ben zene szól, ennek hatása azon múlik, hogy vokális vagy instrumentális zenéről van-e 
szó. A vokális zene, hasonlóan a beszédhez, lerontja a teljesítményt, de az instrumentális 
zene viszont jóval kevésbé. Egyik zenetípusnál sem számít, hogy klasszikus vagy modern 
darab szólt-e a háttérben (Baddeley 2001).

A téri-vizuális vázlattömb  Két részre osztható. A képekkel való belső manipulációin-
kat segíti a vizuális alrendszer, legyen szó akár perceptuális, akár képzeleti képekről. A téri 
viszonyok tárolását, a helyekkel, mozgásokkal kapcsolatos információk feldolgozását, a 
téri tájékozódást pedig a téri alrendszer biztosítja. Érdekes, de a matematikatanítás szem-
pontjából fontos következménnyel járó megerősítése a két alrendszer függetlenségének 
az, hogy a téri képesség korrelál a matematikai teljesítménnyel, vagyis a jobb téri képes-
ség jobb matematikai teljesítménnyel jár együtt. A jobb képi reprezentáció viszont nem 
jár együtt jobb matematikai teljesítménnyel, sőt enyhe negatív kapcsolat van közöttük 
(Hegarty–Kozhevnikov 1999).

Láttuk az imént, hogy két verbális információ együttese rontja a felidézési teljesít-
ményt, de mi van abban az esetben, ha a beszéd egy vizuális információval együtt jelenik 
meg? Ekkor a fonológiai hurok dolgozik az egyik információval, a téri-vizuális vázlat-
tömb a másikkal – hiszen a két alrendszer független. Mayer (2001) egy olyan vizsgálatról 
számolt be, amelyben a diákoknak különböző eszközök működését kellett megtanulniuk 
(pl. hogyan működik az autó fékrendszere). Ezután megnézték, mennyire tudják átvinni 
a frissen tanultakat egy másik helyzetre, amivel ellenőrizhették az eredeti feladat meg-
értésének mélységét. Azok a diákok, akik a szóbeli magyarázat közben egy animációt is 
láthattak az eszköz működéséről, jobban teljesítettek, mint azok, akik csak szóbeli magya-
rázatot kaptak. Ezt nevezik multimédia-hatásnak.

Az epizodikus puffer  Többdimenziós kódban tárolja az információt és ezáltal biztosít-
ja a kapcsolatot a különböző kódot használó alrendszerek között – a verbális és a téri- 
vizuális információk összekapcsolása, az egyedi események összeállítása epizódokká. Az 
érzelmek is az epizodikus pufferen keresztül hatnak a munkamemóriára (Baddeley– 
Eysenck–Anderson 2010).

A központi végrehajtó  Érzékszervi modalitástól független, korlátozott a kapacitása, 
kontrollálja az információ áramlását a két másik alrendszer, illetve a munkamemória és a 
hosszú távú memória között, ezenkívül összehangolja a fonológiai hurok és a téri-vizuális 
vázlattömb működését. További, igen fontos szerepe a figyelemszabályozás, az irreleváns 
információk gátlása.
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Egyéni különbségek a munkamemória kapacitásában  A hétköznapi élet legkülönbö-
zőbb területein mutatták ki, hogy a nagyobb munkamemória-kapacitással rendelkező 
személyek (gyerekek és felnőttek egyaránt) jobb teljesítményt nyújtanak, mint a gyen-
gébb munkamemória kapacitású társaik. Jobban teljesítenek az ún. multitasking helyze-
tekben, amikor egyszerre több feladatot kell végezni (Bühner et al. 2006), jobbak az érze-
lemszabályozásban (Schmeichel–Volokhov–Demaree 2008), már 5-6 éves korban job-
ban tudják követni a felnőttek utasításait (Gathercole et al. 2008). Gondolkodási 
feladatokban is felülmúlják a gyengébb munkamemóriával rendelkezőket (Süß et al. 
2002), és nem meglepő módon jobbak a matematikában és a nyelvtanulásban is Gather-
cole–Pickering 2000; Swanson–Beebe-Frankenberger 2004) Ez a különbség fennmarad 
végig a gyerekkor során (Gathercole–Pickering–Ambridge 2004). 

Az idegennyelv-tanulásnál az az érdekesség, hogy akik még kis szókinccsel rendel-
keznek a tanulandó nyelvben, azoknál van kapcsolat a munkamemória-terjedelem és a 
szótanulás sikeressége között, viszont a nagy szókinccsel rendelkezőknél ez már eltűnik. 
Ennek oka az lehet, hogy azok, akik már a nyelvtanulás magasabb szintjén vannak, azok 
szótanulását a hosszú távú memóriából előhívható tudásuk támogatja (Cheung 1996).

Mindig izgalmas eredmények születnek, amikor különböző tudományok képviselői 
dolgoznak együtt. A történelem terén is ez történt. Egy archeológus és egy pszichológus 
együtt dolgozott ki egy elméletet arról, hogy a munkamemória-kapacitás növekedésének 
központi szerepe volt az emberi kogníció evolúciójában. A Homo erectusnak valószínű-
leg nagyobb volt a munkamemória-kapacitása, mint egy majomnak vagy az Australopi-
thecusnak. A nagy ugrás a Homo heidelbergensisnél következhetett be, 650 000 évvel 
ezelőtt, aki olyan szimmetrikus kőbaltát használt, amelynek az elkészítéséhez már men-
tális mintákat kellett fejben tartania. A neandervölgyiek azért maradtak alul az evolúciós 
versenyben, mert ugyan már rendelkeztek a modern emberi gondolkodás jellemzőivel, 
egy apró részletben lényegesen különböztek – a fejletlenebb munkamemóriában. Erre 
abból következtetnek, hogy kevés bizonyíték van a szimbolikus viselkedésükre, például 
nem találtak általuk készített műalkotásokat (Coolidge–Wynn 2009).

A munkamemória fejlődése  Ahogyan a 12.4. ábrán látható, a központi végrehajtó, a fo-
nológiai hurok és a téri-vizuális vázlattömb kapacitása folyamatosan fejlődik, ugrásszerű 
változás nélkül. A folyamatos javulás motorja az, hogy az életkor előrehaladtával egyre haté-
konyabban használják a gyerekek a mentális erőforrásaikat. Egy kezdő olvasó még a kiolva-
sandó szó első, második stb. betű formájának azonosításával és ezek összekapcsolásával van 
elfoglalva, ami igénybe veheti a teljes munkamemóriáját. Gyakorlottabb társa már a szava-
kat egységként kezelve, az egész mondatot elolvassa és annak megértésére is marad erőfor-
rása. Egy osztályban nagy eltérés lehet a gyerekek között a munkamemória teljesítményé-
ben. Érdemes arra is figyelni a 12.4. ábrán, hogy a korcsoportoknál átlagok szerepelnek, így 
az adott csoporton belül nagy egyéni eltérések lehetnek, ami azzal jár, hogy egy osztályban 
lesznek olyanok, akik a munkamemória szempontjából 2-3 évvel is elmaradnak az átlagtól, 
és természetesen olyanok is, akik ugyanennyivel előrébb járnak. Ennek az lesz a következ-
ménye, hogy az előbbiek nem tudják követni az órát, az utóbbiak pedig unatkoznak.
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Mit tehet a tanár egy 7. osztályban tartott órán, ha tudja, hogy a diákok kb. egyharmada 
vagy nem tudja követni, vagy éppen unja az órát a jelentős munkamemória-teljesítmény-
beli eltérések miatt? Az eddigiek alapján már összerakhatunk néhány megoldási lehetősé-
get. Például: fonológiai hurok mellett működtessük a téri-vizuális vázlattömböt (multi-
média-hatás). A tanítás során érdemes arra is figyelni, hogy a tanár (és a tankönyvíró) 
munkamemóriája nem azonos a diákéval, például amikor a következő mondat hangzik el 
az órán: „Baddeley a statikus, egykomponensű rövid távú memóriamodellt felváltotta a 
többkomponensű, dinamikus munkamemória-modellel”. Ez a mondat eléggé megterheli 
a munkamemóriát, egy nehezebb mondat megértése igénybe veheti az összes erőforrást, 
nem marad szabad kapacitás a név megjegyzésére. Akinek ez a mondat új, mire megérti a 
jelentését, elfelejti a nevet. Érdemes előbb a kontextust megteremteni, ami önmagában 
segít a nevet is megjegyezni, azáltal, hogy a mondat jelentésének megértése, a mondat 
feldolgozása után következő névre több erőforrás marad. Tehát: „A statikus, egykompo-
nensű rövid távú memóriamodellt a többkomponensű, dinamikus munkamemória-mo-
dellel váltotta fel Baddeley”. Az általános iskolában inkább az a probléma, hogy az egysze-
rűnek szánt feladatok is messze meghaladják a munkamemória terhelhetőségét. Például, 
amikor az általános iskola első osztályában ezt a feladatot1 kell megoldani:

8 + ∆ – 2 > 4 –  +3

1   Ez a feladat az általános iskola első osztályába járó leányom által írt központi felmérőben szerepelt 
2012 tavaszán. B. L.
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12.4. ÁBRA  A munkamemória fejlődése 4–15 éves kor között. Az ábra Gathercole,  
Pickering és Ambridge (2004) adatai alapján készült úgy, hogy a függőleges tengelyen a teljesítmény  
a 6 éves korhoz viszonyítva látható
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Itt nem csak az a baj, hogy 11 elem még egy felnőtt munkamemória-kapacitását is meg-
haladja, hanem ezt még fokozzák a műveletek, amelyek erőforrást vonnak el a tárolástól 
(vagy az elemeket próbálja a gyerek tárolni, de ekkor a műveletekkel nem tud foglalkoz-
ni) és az, hogy mindjárt 2 (absztrakt) ismeretlennel kellene dolgoznia.

Az életút másik végén, időseknél szintén kimutatható a munkamemória életkortól 
való függése. Johansson és Berg (1989) öregeknél egy 10 éves longitudinális kísérletben 
nézte a munkamemória változását az életkorral. Eredményük szerint kismértékben, de 
megbízhatóan romlik a teljesítmény a kor előrehaladtával. További érdekes megfigyelé-
sük volt, hogy azok a vizsgálati személyek, akiknél erőteljes volt a teljesítmény csökke-
nése, azok voltak, akik a kísérlet hosszú időszaka alatt meghaltak. Egy másik vizsgálat-
ban egészséges időseket vizsgálva azt mutatták ki, hogy náluk a feladat szempontjából 
irreleváns elemek gátlása gyengül, és ez okozza a rosszabb munkamemória-teljesítményt 
(Gazzaley et al. 2005).

A munkamemória fejlesztése  Ki ne akarna még jobb kognitív képességekkel rendel-
kezni? Most már tudjuk, a munkamemóriát kell fejleszteni és ezt számos módszerrel, sok 
helyen és viszonylag nem túl drágán megtehetjük (érdemes beírni az internetes kereső-
be a „memóriafejlesztő feladatok” kifejezést és megnézni, hány találat van). A kérdés 
az, hogy valóban hatékonyak-e a kínált módszerek? Általában nem, és hogy miért nem, 
azt nézzük meg egy konkrét példán. Egy széles körben használt munkamemória-fej-
lesztő program (Cogmed) hatását vizsgálva, Shipstead és munkatársai (2012) arra hív-
ják fel a figyelmet, hogy a tréning csak azokban a helyzetekben hatásos, amelyek eléggé 
hasonlítanak a begyakorolt helyzetekre. Azaz nem a munkamemória fejlődik úgy álta-
lában, hanem csak azon feladatok megoldásának készsége, amit sokat gyakoroltak a 
személyek. Meg lehet például tanulni hosszas gyakorlással azt, hogy a szokásos 7 szám-
jegy helyett 79 jegyű számot is képes legyen valaki visszamondani, ehhez csak a töm-
bösítést kell automatikussá tenni, és máris több, mint tízszeresére javult a munkame-
mória teljesítménye. Ám amikor ugyanez a személy betűkkel próbálkozott, a munka-
memória terjedelme továbbra is csak 7 volt (Ericsson–Chase–Faloon 1980). Vannak 
azonban biztató eredmények is. Ha a tréning a végrehajtó funkciók fejlesztését célozza 
(pl. irreleváns információk gátlása, figyelmi kontroll), akkor kimutatható javulás az olyan 
(nem csak begyakorolt) feladatokban, amelyek hasonló funkciókat érintenek (Dia-
mond–Lee 2001; Klingberg 2010). 

A munkamemória-modell lehetséges továbbfejlesztései  A  munkamemória klasszi-
kus modellje azt feltételezi, hogy korlátozott számú elemet (7) tud tárolni, ami azzal jár, 
hogy ha egy elem bekerül a munkamemóriába, akkor arra emlékezünk, ha nem jut be, 
mert nincs már hely számára, akkor arra nem emlékezünk. Tehát az emlékezés ebből a 
nézőpontból minden vagy semmi alapú. Egy újabb megközelítés szerint azonban nem a 
tárhely korlátozott, hanem a feldolgozási erőforrás. Nem a bekerült elemek mennyisége 
számít, hanem a minősége. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy egy elem lehet gyenge vagy in-
tenzív (az átmenet fokozatos) és annak a valószínűsége, hogy fel tudjuk-e idézni, ennek 
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az intenzitásnak a függvénye és nem annak, hogy hány további elem van a munkamemó-
riában (Ma–Husain–Bays 2014). 

Radikálisabb nézőpontváltás Cowan (1988, 1999, 2005) megközelítése. Az ő véle-
ménye szerint nincs önálló, a hosszú távú memóriától független munkamemória. A mun-
kamemória a hosszú távú memória funkcionálisan és nem strukturálisan elkülönülő része 
(azt Cowan is elismeri, hogy funkcionálisan léteznek a munkamemória komponensei). 
Cowan elképzelését neuropszichológiai adatokkal D’Esposito (2007) is alátámasztot-
ta. Eredményei szerint a munkamemória működése nem köthető egyetlen önálló agyi 
ré gió hoz vagy hálózathoz sem, hanem a prefrontális kéreg és az agy egyéb területeinek 
interakciójával írható le.

Szerveződés és kategorizáció a hosszú távú memóriában

A hatvanas évek végétől az emlékezeti kutatások egyre inkább arra irányultak, hogy ho-
gyan tároljuk a fogalmakat az emlékezetben, miképp szerveződik a mentális lexikon, az a 
szótár, ami a fejünkben van. A kiindulás az az elképzelés volt, hogy a fogalmak jelentését 
a definiáló vonások (jegyek) egy kötege adja. Például a férfi jelentése {+élő, +humán, 
+felnőtt, +hímnemű}, ha pedig megváltoztatjuk az egyik vonás előjelét, mondjuk a hím-
neműét: {+élő, +humán, +felnőtt, –hímnemű}, akkor megkapjuk a nő jelentését. Tehát 
vonások egy véges halmaza segítségével tetszés szerinti fogalom meghatározható. Ez a 
megközelítés azonban számos problémát vetetett fel. Például a jelentést meghatározó ösz-
szes vonás tárolása gazdaságtalan, feleslegesen sok memóriakapacitást kötne le. Példánk 
esetében az élő, humán, felnőtt, hímnemű vonásokat duplán kellene tárolni – egyszer a 
férfi, másodszor a nő mellett, s ha esetleg a kisfiú és kislány fogalmat is ismerjük, akkor 
már négyszeresen. Ezt a problémát a hálóelméletek oldották meg.

A hierarchikusháló-modell  Collins és Quillian (1990) szerint ismereteinket hierarchi-
kusan szervezett fogalmi hálózatban tároljuk (lásd 12.5. ábra). Az elmélet szerint a leg-
különbözőbb ismereteink egy háló csomópontjaiként képzelhetőek el, és a csomók kö-
zötti „kötéldarabok” jelképezik az ismeretek közötti összeköttetéseket. A háló piramis-
szerűen szerveződik, a lejjebb lévő fogalom a fölötte lévő általánosabba tartozik, annak 
egy alesete. A csomópontokban a fogalmak mellett a rájuk jellemző tulajdonságokat is 
tároljuk, mégpedig úgy, hogy egy adott tulajdonság nem minden egyes általa jellemzett 
fogalom mellett szerepel, hanem csak egyszer, a hierarchia legmagasabb szintjén. Például 
a „szárnya van” tulajdonságnak elég egyszer, a „madár” csomópontnál – a legmagasabb 
szinten – szerepelnie, és nem kell az alárendelt fogalmaknál, a verébnél, csirkénél stb. is-
mételten felsorolni. Ez azzal a további előnnyel jár, hogy ha be tudok sorolni egy esetet a 
neki megfelelő kategóriába, akkor ki tudom következtetni az olyan tulajdonságait is, 
amelyeket egyébként nem ismerek. Például, ha tudom, hogy a kivi madár, akkor – függet-
lenül attól, hogy láttam-e életemben kivit – tudni fogom, hogy van szárnya, csőre, tolla 
stb. A modell alapján az is bejósolható, hogy tovább tart azt eldönteni, a „Van-e a kanári-
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nak bőre?”, mint a „Van-e a kanárinak szárnya?” kérdést, mert mint a 12.5. ábrából is lát-
szik, ez az információ kevesebb csomóponton át, hamarabb érhető el. Az ilyen típusú 
kérdések megválaszolásakor mért reakcióidők is igazolták az elképzelés helyességét. 

Minden kategóriának vannak tipikus és kevésbé tipikus tagjai. Például a madár kate-
góriának a veréb tipikusabb tagja, mint a strucc, a bútor kategóriának a szék, mint a fogas, 
stb. A tipikus esetet hamarabb soroljuk be a kategóriába, mint a kevésbé tipikusat, ez a 
tipikussági hatás. A tipikussági hatást a hierarchikusháló-elmélet nem tudja kezelni.

A nem hierarchikus hálózat  Collins és Loftus hálózatmodelljében a fogalmak elrende-
ződése nem hierarchikus, a köztük lévő kapcsolat erőssége változó. A rendszer működési 
elve a terjedő aktiváció, mely szerint, ha valamely tétel aktivációja elér egy küszöbszintet, 
aktív állapotba kerül és ugyanakkor aktiválja a vele kapcsolatban lévő tételeket is, de egy-
re csökkenő intenzitással. Ez azzal jár, hogy a távolabbi tételek aktivációs szintje alacso-
nyabb lesz, mint a közelebbieké. Olyan ez, mintha egy magasan fekvő tóból különböző 
csatornákon áramlana a víz az alacsonyabban fekvő tavakba, s a legtávolibbakba esetleg 
már nem is jut el. Mivel azt is feltételeztük, hogy a kategóriafogalom (madár) és a kategó-
riatagok közötti kapcsolat erőssége változó, a megoldás kézenfekvő: a kategória jobb, tipi-
kusabb tétele és a fölérendelt tétel közötti kapcsolat erősebb, így a tipikusabb tételre több 
aktiváció jut.

A terjedő aktiváció további következménye, hogy ha előzőleg a madarakról beszél-
tünk, könnyebben válaszolunk egy verébre vonatkozó kérdésre, mint ha ezt a kérdést a 
bútorokról szóló mondatok előzték volna meg. Egy kategória aktivációja azáltal, hogy 
megnöveli a vele kapcsolatban lévő elemek aktivációs szintjét, mintegy előhangolja azo-
kat. Egy kategória neve előhangolja az alárendelt eseteket, legerősebben a legtipikusabb 
példát, így azt gyorsabban felismerjük egy döntési helyzetben. Ezt a szemantikus előhan-
golási hatást (priminghatás) lehet felhasználni a fogalmak közötti jelentésbeli kapcsola-
tok feltérképezésére vagy éppen az érzelmi állapot emlékezetre való hatásának vizsgálatá-

12.5. ÁBRA  Collins és Quillian „hierarchikus háló” modellje
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ban (lásd később). Így egyszerűen magyarázható az a hétköznapi tapasztalat is, hogy mi-
nél jobban szervezett egy megtanulandó anyag, annál könnyebb felidézni. Ha például 
egy szavakból álló listára kell emlékezni, és észrevesszük, hogy a lista elemei bútorok és 
gyümölcsök, akkor több elemet idézhetünk fel, ha pedig még azt is tudjuk, hogy ülőalkal-
matosságok és déligyümölcsök szerepeltek a listában, a felidézett tételek száma még na-
gyobb lehet. De ez nemcsak szavakból álló listákra, hanem összefüggő szövegekre is érvé-
nyes, amilyen például egy tankönyvi fejezet.

Ezen a modellen alapul a gondolattérkép, amikor egy vázlatot úgy készítünk el, hogy 
a verbális információt kiegészítjük a téri viszonyokkal annak megfelelően, ahogyan a köz-
ponti fogalom aktiválja a vele közvetlen kapcsolatban lévőket, azok pedig további fogal-
makat aktiválhatnak (a tanulás című alfejezetre mutat egy lehetséges példát a 12.6. ábra). 
Színezéssel, rajzokkal, egyéni elemekkel is érdemes kiegészíteni a gondolattérképet (lásd 
munkamemória).

A szigorúan hierarchikus szerveződés elvének enyhítése sem old meg azonban min-
den problémát. A kategóriába tartozás sok esetben nem egyértelmű, azaz a kategóriahatá-
rok elmosódottak, életlenek. Például: a paradicsom gyümölcs-e vagy zöldség, bútornak 
tekinthető-e a függöny? Gyakran azt is nehéz eldönteni, milyen tulajdonságok alapján 
soroljuk az esetet az adott kategóriába.

Prototípus  Rosch prototípus-elmélete szerint a kategóriába tartozást nem a kategóriát 
definiáló tulajdonságok, hanem a hasonlóság alapján döntjük el. Azt, hogy egy új eset 
mennyire tartozik a kategóriába, az határozza meg, hogy mennyire hasonlít egy vagy 
több tagjára. Minden kategóriának van egy prototípusa, amely a jellemző tulajdonságok 
egyesítéséből keletkezik, s így nem feltétlenül létező példány. A Kovács család sok tagja 
például szeplős, elég sokan vörös hajúak, és sokan szemüvegesek. Ezek szerint a prototi-
pikus Kovács szemüveges, vörös hajú és szeplős, viszont lehet, hogy a Kovács családban 

Kontiguitás

Feltételes 
reflex Kontingencia

Tanult 
tehetetlenség

Klasszikus 
kondicionálás Szociális

Operáns 
kondicionálás Belátásos

Tanulás

12.6. ÁBRA  Gondolattérkép
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ilyen személy nem fordul elő, mégis családtagnak látjuk a vörös hajú nagylányt, a szep-
lős kisfiút stb. A kategória legjobb példái általában azok lesznek, amelyeket a kisgyerek 
először tanul meg, és ezekből konstruálja magát a kategóriát. Mivel a madár legszem-
betűnőbb tulajdonsága, hogy repül, a tyúk kevésbé lesz jó példája a madárnak, mint a 
veréb. 

A két megközelítés nem feltétlenül zárja ki egymást. A fogalom lényegének, a fogalmi 
magnak a megadásához azokat a jegyeket, jellemzőket használjuk, amelyek a más fogal-
makhoz való viszonyokat adják meg, míg az egyes esetek azonosítása során a prototí-
pus-eljárást, a hasonlóságot alkalmazzuk. Amikor a fiú fogalma és a férfi vagy lány fogal-
ma közötti különbséget kell megadni, akkor a nem és az életkor lesz a megkülönböztetés 
alapja, de egyedi esetekben inkább a testmagasságra, a testalkatra, az öltözékre figyelünk. 
Egy kísérletben (Rips 1989) ezt úgy vizsgálta, hogy a kísérleti személyek egyik csoport-
jától azt kérte, döntsék el, egy kerek tárgy melyiknek tekinthető, pizzának vagy inkább 
pénzérmének (a tárgy mérete a kettő között volt). A  másik csoportnál kicsit más volt 
a feladat, nekik azt kellett eldönteni, hogy a tárgy melyikre hasonlít inkább, pizzára vagy 
pénzérmére? Az első csoport tagjai inkább pizzának, a második csoport inkább pénzér-
mének tekintette. Tehát mindkét rendszert tudjuk használni, a helyzet függvénye, hogy 
melyik alapján döntünk. Ezt erősíti meg Grossman és munkatársai (2002) agyi képalko-
tó eljárással (fMRI) végzett vizsgálata, amelyben kimutatták, hogy a kétféle rendszer az 
agy eltérő régióit aktiválja, azaz két külön rendszernek tekintendők.

Többszörös emlékezeti rendszer 

Ismereteink fogalmi szintű tárolása, a jelentés mentén történő szervezése, azaz a szeman-
tikus memória mellett további rendszerre is szükség van. Vannak olyan ismereteink is, 
amelyek nem az egymás közötti fogalmi kapcsolatok mentén kódolódnak, inkább sajátos 
tér- és időviszonyok szerint, ráadásul személyes színezettel. A korcsolya szó valószínűleg 
nemcsak azt juttatja eszünkbe, hogy az egy sporteszköz, jégen használjuk stb., hanem in-
kább életünknek egy olyan epizódját is, amikor például korcsolyázás közben alakult ki 
kapcsolatunk a kedvesünkkel. Eszerint a szemantikus memória mellett létezik egy szemé-
lyes élettörténeti eseményeket tartalmazó epizodikus emlékezet is. Az emlékezés epizodi-
kus jellege legszembeszökőbben a kisgyermekeknél figyelhető meg, akiknél a fogalmi 
kategóriák még esetlegesek és élményhez kötöttek.

Eddig csak tények tárolásáról volt szó, de az ilyen deklaratív tudásunk (vagyis a tudni 
valamit) mellett másfajta tudásunk is van. Tudjuk, hogyan kell masnit kötni, telefonálni, 
korcsolyázni stb. Ez a procedurális tudás (a tudni hogyan), melynek a tárolása is másként 
történik, mint a tényekre vonatkozó tudásunké. Erre utalnak például a különböző agy-
sérültek vizsgálatából származó eredmények. Egy beteg például újra és újra elolvasta egy 
újság ugyanazon számát, mert nem emlékezett rá, hogy már olvasta, vagyis nem tudott új 
ténybeli dolgokat megtanulni. Ugyanez a beteg azonban képes volt puzzle-t játszani, ez a 
procedurális emlékezet épségét jelenti a szemantikus memória sérülése mellett.
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Tovább finomítva a modellt (lásd 12.7. ábra), az emlékezet a tudatosság mentén osztható 
két rendszerre. Amikor tudatos erőfeszítés kell, ilyen a felidézés, akkor az explicit (dekla-
ratív) emlékezet működik. Ezt használjuk a tények, helyek, események, személyek felidé-
zésekor. Amikor nem tudatos működésre van szükség, mint például a felismeréses hely-
zetek, akkor az implicit emlékezetet használjuk. Az implicit memória teszi lehetővé, hogy 
felhasználjuk a korábbi tapasztalatokat anélkül, hogy ennek tudatában lennénk, gondol-
junk vissza például az előhangolási hatásra (priming). Szintén az implicit memória része 
a procedurális memória, a klasszikus kondicionálás, de szintén ide tartoznak az evolúció-
san ősi, nem asszociatív tanulási formák is, mint a habituáció és a szenzitizáció.

A többszörös emlékezeti rendszer modelljének további előnye, hogy az információ-
felhasználás eltérő módjait hangsúlyozva, aktív emlékezeti feldolgozást feltételez. Ezzel 
feloldja azt a nehézséget, hogy a korábbi elméletek szerint egyazon információ egyszerre 
csak egy tárban, illetve a fogalmi háló egy csomópontjában lehet. A többszörös emléke-
zet modellje megengedi azt, hogy – attól függően, hogy egy emléket készségként, fogalmi 
ismeretként vagy közvetlenül átélt tapasztalásként kívánunk hasznosítani – ugyanaz az 
elem több helyen legyen a rendszerben. Ehhez viszont az emlékezet aktív, konstruktív és 
szelektív jellegét kell feltételeznünk.

Sémák

Bartlett az emlékezet konstruktív jellegét a harmincas években ismételt felidézésekkel 
vizsgálta. Egy indián népmesét olvastatott el a vizsgálat résztvevőivel, amely tele volt az 
európai fül számára misztikus, valószerűtlen elemekkel, majd az elolvasást követő két na-
pon belül többször felidéztette a szöveget. A sorozatos felidézések nyomán a történet ko-
herensebbé, logikusabbá vált, a személyek a feleslegesnek ítélt körülményeket kihagyták, 
a mellékszereplők egyes tulajdonságait a főhősre vetítették stb. A  legjellegzetesebb át-
alakítás azonban a mese irracionálisnak tűnő elemeinek eltávolítása volt. Ezek a torzí-
tások azt mutatják, hogy a kísérleti személyek a történet eseményeit meglévő ismere-
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Deklaratív implicit Nem deklaratív (implicit)
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(tények)

Epizodikus 
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12.7. ÁBRA  Az emlékezet struktúrája (Milner–Squire–Kandel 1998 nyomán)
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teik – sémáik – szerint alakították át. A sémát olyasminek tekinthetjük, mint egy fogalom 
prototípusa vagy mint egy összetettebb esemény vázlata. Amikor információink elégtele-
nek vagy bizonytalanok, a meglévő támpontok alapján beinduló sémáink segítenek a 
helyzet, esemény vagy tárgy értelmezésében. Természetesen a sémáink sem állandóak, 
a néhány velünk született séma a felnövekedés során újabbakkal egészül ki, és kialakul a 
sémák rendszere, ahol egy általános séma alá rendelődnek a specifikusabb alsémák. Az 
újszülött táplálkozási sémája kezdetben a szopás. Ez elegendő mindaddig, amíg az anya-
mellről vagy cumisüvegből táplálkozik. Ezt a sémát használja néhány hónapos korában 
akkor is, amikor először találkozik a kiskanállal, szinte kiszívja a kanálból az ennivalót. 
Rövid idő alatt kialakít azonban egy új sémát, azt, hogy hogyan kell a kanállal enni. Ké-
sőbb már a villát is és a kést is tudja használni, de ismét hasonló nehézséggel találkozik, 
ha betérvén egy kínai étterembe, találkozik a pálcikákkal.

A séma nemcsak egy helyzet vagy fogalom szokásos elemeit, hanem a közöttük lévő 
viszony szabályait is rögzíti. A  séma tehát nem egyszerűen ismeretek halmaza, tudás, 
hanem az ismereteket rendszerbe szervező szabály is. Röviden azt mondhatjuk, hogy a 
séma a tudásszervező tudás. Könnyen belátható, hogy a komplex mindennapos élethely-
zetekben a kész sémák alkalmazása hallatlanul megkönnyíti az alkalmazkodást. Csak-
hogy éppen az is az alkalmazkodás követelménye, hogy a sémák ne csak megbízhatóak, 
hanem egyszersmind rugalmasak is legyenek.

Minél több és jobban szervezett sémánk van, annál jobb lehet a teljesítményünk. Egy 
sakkmester mindig legyőzi az amatőrt, de a köztük lévő különbség – a közhiedelemmel 
ellentétben – nem az, hogy hány lépés mélységig tudnak előre gondolkodni, hanem az, 
hogy egy adott állást a mester gazdaságosabban képes jelentésteli alakzatok kombináció-
jára bontani; azaz nem 32 figurát lát a táblán, hanem 5-6 bábucsoportot, amelyek közül 
csak 2-3-nak tulajdonít fontos szerepet. Ez azt jelenti, hogy a sakkjáték lehetséges állásai-
ról kész sémák vannak a fejében, és valójában csak a sémától való eltérés, illetve a sémák 
közötti átmenet foglalkoztatja. Mivel több és jobban szervezett sémája van, rögtön az-
zal az egy-két lehetséges lépéssel foglalkozik, amit az adott helyzetben a legérdemesebb 
megjátszani. Amennyiben a helyzet olyan, hogy nem alkalmazhatja a sémáit, akkor a 
mester teljesítménye sem jobb, mint a kezdőé. Ezt szépen mutatja az a kísérlet, amely-
ben azt vizsgálták, hogy egy sakkállás megtekintése után mennyire jó a rekonstrukció 
amatőr és mesterszintű sakkozók esetén. Mint várható volt, a mesterek jelentősen jobb 
eredményt értek el, ők hibátlanul felállították a 20-25 bábut, míg az amatőrök átlagosan 
csak hetet. Azonban amikor a rekonstruálandó állás nem valódi sakkállás volt, hanem a 
bábukat véletlenszerűen helyezték el a táblán, a mesterek teljesítménye sem volt jobb az 
amatőrökénél (DeGroot 1965).

A szakértők és kezdők közötti különbségek egyik magyarázata Anderson (gondolkodás 
adaptív vezérlése) elméletével magyarázható. A kezdők még a ténybeli, deklaratív memóriá-
jukat aktiválják, így alkalmasint egyszerre túl sok, túl bonyolult kapcsolattal rendelkeznek, 
szemben a szakértőkkel, akik inkább a kevesebb, de jól szervezett procedurális tudásra tá-
maszkodnak. A különböző készségek elsajátítása során a deklaratív tudás a munkamemória 
közvetítésével procedurális tudássá alakul a gyakorlás során (Anderson 1983). 
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A tapasztalat, az értelmes tanulás hatására eszerint a bonyolult, esetenként áttekint-
hetetlennek tűnő ismerthalmazból egy egyszerűbb, áttekinthető struktúrájú tudás alakít-
ható ki. Ennek a folyamatnak a megkönnyítésére különböző tanulási módszereket lehet 
segítségül hívni (erre még visszatérünk a fejezet végén, majd részletesen a 13. fejezetben 
foglalkozunk a tanulási módszerekkel).

Kontextushatások 

A külső és belső környezet, a memorizálandó anyag kontextusa erőteljesen befolyásolja 
azt, hogy mi kerül be az emlékezetbe, s azt is, hogy mi hívható onnan elő. Általában el-
mondható, hogy ha a tanulás és a felidézés ugyanabban a környezetben történik, akkor a 
felidézési teljesítmény jobb, mint akkor, ha a felidézés a tanulástól eltérő környezetben 
történik. 

A külső környezet hatása az emlékezetre  Ezt leglátványosabban egy búvárokkal vég-
zett kísérlet mutatta meg (Godden–Baddeley 1975). A kísérletben részt vevőket két cso-
portra osztották, majd az egyik csoport a víz alatt, a másik csoport a parton tanulmányoz-
hatott egy szavakból álló listát. Ezután a csoportok egyik felének ugyanott kellett felidéz-
nie a listát, ahol tanulta, a csoportok másik fele viszont az eltérő közegben – tehát mindkét 
csoport tagjainak egyik fele a víz alatt, másik fele a parton idézte fel a listát. Az eredmény 
azt mutatta, hogy azoknak a teljesítménye volt jobb, akik ugyanabban a közegben idéz-
hették fel a listát, ahol tanulták. Kevésbé szélsőséges helyzetben is hasonló eredmények 
születtek, például amikor egy tanteremben tanultak egy listát a résztvevők, s utána vagy 
ott, vagy egy másik teremben kellett felidézniük. A mindennapi élethelyzetben ugyanezt 
tapasztaljuk, amikor egy nem túl közeli ismerőst nem ismerünk fel a megszokottól eltérő 
környezetben. Ezekben az esetekben az információt nem lehetett értelmes egységekbe 
szervezni, így a környezeti jelzőingerek segítőszerepe felértékelődött. Az iskolai tanulás 
során is hasonló a helyzet azoknál a tananyagoknál, ahol kevésbé lehet értelmesen tanul-
ni, mint például egy idegen nyelv szavai vagy ásványok nevei és jellemzői esetén. Ahol 
azonban lehetőség van az értelmes tanulásra, azaz az új ismeretet be tudjuk illeszteni már 
meglévő ismereteink közé, ott a tárgyi környezet segítőszerepe elhanyagolhatóvá válik.

A hangulati állapot hatása az emlékezetre  A belső környezet, így például a hangulati 
állapot is erősen befolyásolja az emlékezeti folyamatokat. Ennek vizsgálata Freud elfoj-
táselméletében gyökerezik. A feszültségkeltő, szorongást okozó eseményeket az énvédő 
mechanizmusok igyekeznek eltávolítani az éntől. Ezt az elfojtás azáltal éri el, hogy az 
ilyen eseményeket a tudattalanba juttatja, és megakadályozza, hogy onnan a tudatba ke-
rüljenek. Ezek az emlékek nem vesznek el, csak nem hozzáférhetőek a tudat számára. 
Számos kísérletet végeztek ennek ellenőrzésére; az egyikben például férfiakból és nőkből 
álló kísérleti csoportnak két történetet kellett elolvasni, majd felidézni. Az első történet a 
férfiak Ödipusz-komplexusáról kritikus megállapításokat tartalmazott, a második semle-
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ges tartalmú volt. Az elfojtáshipotézisnek megfelelően a férfiak kevesebbet idéztek fel az 
első történetből, mint a nők, a második történet felidézésében viszont nem volt különb-
ség a nemek között. Más kísérletek is azt mutatják, hogy a szorongással összekapcsolódó 
anyagot kevésbé tudjuk felidézni, mint az érzelmileg pozitív vagy éppen semleges anya-
got. Túl a laboratóriumokon, egy szorongáskeltő vizsgahelyzetben, dolgozatírásnál, fele-
lésnél ki-ki maga is átélheti ezt.

A tanulási szakaszban másrészről működik a hangulatszelektivitás vagy más megneve-
zéssel a hangulatkongruitás hatása. Eszerint a hangulati állapotunkkal összhangban lévő 
információt hajlamosak vagyunk kiemelni és később, akár már semleges állapotban, erre 
jobban emlékezni, mint a hangulati állapotunktól eltérő információra. Egy kísérletben 
a személyeket hipnózissal boldog, illetve szomorú állapotba hozták. Ezután egy törté-
netet olvastattak el velük két kitalált személyről, akik közül az egyik egy szomorú alak, 
akivel csupa lehangoló dolog történik, míg a másik vidám, és számos pozitív esemény 
történik vele. A kísérleti személyeknek másnap, semleges hangulatban kellett felidézniük 
a történetet, és a felidézett tények mennyiségében nem volt közöttük eltérés. Azonban 
a szomorú állapotra hangolt személyek több dologra emlékeztek a szomorú szereplővel 
kapcsolatban, míg a boldogságra hipnotizált személyek inkább a vidám szereplővel kap-
csolatos dolgokra emlékeztek.

Más vizsgálatban, ahol irányított fantázia segítségével indukáltak szomorú, illetve vi-
dám hangulatot, a részt vevő gyerekeknek pozitív és negatív jelentésű szavakból álló listát 
kellett elolvasni, majd minél tökéletesebben felidézni. Azok a gyerekek, akiket szomorú 
állapotra hangoltak, több negatív szót tudtak felidézni, míg a vidámak több pozitívat (Bo-
wer 1992). Ezek az eredmények magának a hangulatnak, és nem a hipnózisnak vagy a 
más módon elért hangulatindukciónak a következményei, hiszen egybecsengenek azzal 
a tapasztalattal, hogy a depressziós betegek hajlamosak az információkból csak a nega-
tívakra emlékezni. A közhiedelemmel ellentétben, a depressziósok nem általában a ne-
gatív információkat emelik ki, hanem csak az önmagukra vonatkozó negatívumokat, a 
másokra vonatkozó esetekben ők is hajlamosabbak inkább a pozitív dolgokra emlékezni 
(Guenther 1988).

A  hangulati állapot mind a tanulási, mind a felidézési szakaszban kifejtheti hatását 
az emlékezésre. Amikor megtanulunk valamit, átélünk egy eseményt, ezt valamilyen ér-
zelmi állapotban tesszük, és ez az állapot is az emlékezetbe kerül, a tartalommal együtt. 
Később, hasonló érzelmek átélése során a megfelelő hangulati elemek aktiválódnak, és 
ez az aktiváció átterjed a vele kapcsolatban lévő eseményre, s így annak aktivációja köny-
nyebben elérheti azt a küszöbszintet, ami a felidézéshez szükséges. Eszerint kellemes 
hangulatban inkább kellemes élményeket tudunk felidézni, és fordítva. Ez a hangulatfüg-
gő előhívás, ami azt jelenti, hogy egy bizonyos hangulati állapotban tanult dologra jobban 
emlékszünk ugyanilyen állapotban, mint ha az állapotunk nagymértékben megváltozik.

Számos hangulatindukciós kísérletben vizsgálták a hangulatfüggő előhívást. Például 
Bower és munkatársai (Bower 1992) hipnózisos hangulatindukciót használva arra kér-
ték kísérleti személyeiket, hogy két, véletlenszerűen kiválasztott (és érzelmileg semleges) 
szavakból álló listát tanuljanak meg, az egyiket feldobott, a másikat pedig levert hangu-
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latban. Ezt követően a személyekben a kétféle hangulat egyikét váltották ki, majd arra 
kérték őket, hogy idézzék föl mindkét listát. A levert hangulatú kísérleti személyek több 
szót idéztek fel a levert hangulatban tanult listáról, míg a feldobott személyek azon lista 
szavaira emlékeztek jobban, amelyiket feldobott hangulatban tanultak. 

Az emlékezés torzításai

Az emlékezet működésében az előzetes ismeretek aktív felhasználását, a logikus és a kör-
nyezettel összhangban levő információkra való törekvést jól szemléltetik az emlékezeti 
torzítások.

„Fantasztikus, hogy mennyit fejlődött az orvostudomány, mondja az idős hölgy a barát-
nőjének. Amikor fiatal voltam, még le kellett vetkőznöm a vizsgálathoz, ma pedig már elég , 
ha megmutatom a nyelvemet.”

Az emlékek rekonstrukciója vagy megkonstruálása nem elszigetelt, egyedi történés. Az 
emlékezés működési jellegzetessége az, hogy torzítunk, alakítunk, változtatunk a meg-
történt eseményeken, vagy éppen olyanokat konstruálunk, amelyek soha nem történtek 
meg. A továbbiakban tekintsük át röviden az emlékezeti torzítás, illetve az álemlékek ki-
alakulásának folyamatát.

Korlátozott mennyiségű információ kódolásának torzító hatása  A szemtanúk tévedé-
se nagyon gyakran arra vezethető vissza, hogy már eredetileg is csak korlátozott mennyi-
ségű információt kódoltak a teljes eseményből – milyen volt a gallérja, volt-e szakálla, 
milyen hosszú volt a haja. Amikor pedig ezeket felismerik egy gyanúsítottban, határozot-
tan az az érzésük, hogy ő volt az elkövető – hiszen az összes kódolt jegy egyezik. Néha 
egyetlen jegy is elég a (téves) felismeréshez, amit jól mutat a következő eset. Betörés 
gyanújával letartóztattak egy papot. A szokásos eljárás során a szemtanúk több személy 
közül egyértelműen azonosították, annak ellenére, hogy – mint később kiderült – egyál-
talán nem is hasonlított az igazi elkövetőre (pl. a pap kopasz volt, a tettes nem). A magya-
rázat egyszerűen az lehet, hogy az egyik szemtanú szerint „furcsa volt a gallérja”, s mivel a 
reverenda gallérja eléggé eltér a szokásostól, a szemtanúkkal közölték, elképzelhető, hogy 
a tettes egy pap volt. Az azonosítási eljárás során pedig csak egyetlen személyről lehetett 
a ruházata alapján felismerni, hogy pap (Rodgers 1982). 

Az asszociációk, az előzetes tudás torzító hatása  Tudásunk segítségünkre van az új 
ismeretek megszerzésében, például a közvetlenül adott információn túlmutató következ-
tetésekben, de éppen ezáltal torzíthatja is az emlékezést. Egy szöveg olvasása vagy hallga-
tása közben ugyanis mobilizálódnak a témára vonatkozó előzetes ismereteink, s utólag 
nem biztos, hogy külön tudjuk választani a kapott információkat a saját régebbi tudá-
sunktól. Ha egy szavakból álló listát kell elolvasni, s a szavakat úgy válogatják, hogy azo-
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nos szóra asszociálunk róluk (pl. csokoládé, sütemény, íz az édes szót hívja), akkor egy 
utólagos felismeréses helyzetben hajlamosak vagyunk „felismerni” az édes szót is, mint 
olyat, ami szerepelt az eredeti listában (Roediger–McDermott,1995). Ennek oka az, 
hogy a lista elolvasásakor a memóriában aktiválódnak nem csak az olvasott szavak, ha-
nem az azokkal kapcsolatban állók is, s mivel a csali szó (az „édes”) több szótól is kap 
aktivációt, az utólagos visszaemlékezéskor aktivációja nem különbözik a valóban tanul-
mányozott szavaktól, s ezért úgy véljük, szerepelt az eredeti listában.

Befolyásolás kérdésekkel  A megfelelően megfogalmazott kérdéssel befolyásolhatjuk, 
hogy a kísérleti személy mire emlékezzen. A  nyilvánvaló manipulációk mellett – mint 
például a „Milyen színű volt a sapkája?”, amikor nem is volt sapkája – ezt finomabb eszkö-
zökkel is el lehet érni. Loftus és Palmer (1974) a résztvevőknek egy karambolt megörö-
kítő filmet vetítettek le. Ezután a személyek egyik csoportjától azt kérdezték: „Mekkora 
sebességgel mentek az autók, amikor a karambol történt?” A másik csoportnál a kérdés 
így hangzott: „Mekkora sebességgel mentek az autók, amikor a koccanás történt?” Az 
első csoport nagyobb sebességet tippelt, mint a második, és egy héttel később, amikor azt 
kérdezték, hogy láttak-e a filmen összetört üveget, az első csoport 32%-a vélte úgy, hogy 
igen, míg a másik csoportnak csak 14%-a, holott a filmen egyáltalán nem lehetett törött 
üveget látni. Ez az eredmény is mutatja, hogy a hagyományos reproduktív felfogással 
szemben az emlékezet inkább rekonstruktív módon működik. Az összetört üvegre és a 
sebességre vonatkozó hibás válaszok abból fakadhatnak, hogy a személyek a kérdésre 
nem egyszerűen felidézik a filmen látottakat, hanem mozgósítják az ütközésre, karambol-
ra vonatkozó sémáikat, így nem azt mondják el, amit láttak, hanem azt, amit a séma alap-
ján tudni vélnek.

Retrospektív eltérés  Amikor visszatekintve kell megítélni korábbi álláspontunkat, 
gyakran eltérés van a jelenlegi vélekedés és a korábbi között. Ez a retrospektív eltérés. Ha 
valamiben biztosak vagyunk, akkor azok a szokás jellegű dolgaink, például naponta hány-
szor szoktunk fogat mosni. Elegendő, ha egy hiteles forrás arról tájékoztat, milyen előnyei 
vannak a gyakori fogmosásnak és a kísérleti személyek hajlamosak úgy emlékezni, hogy 
az elmúlt két hétben gyakran mostak fogat. Ezzel szemben a kontrollcsoport, ahol a gya-
kori fogmosás hátrányait emelték ki, hajlamos volt úgy emlékezni, hogy az elmúlt két 
hétben ritkábban mosott fogat. A szociálpszichológia számos további vizsgálatot és ma-
gyarázatot nyújt az ilyen véleményváltoztatásokra (Schacter 1998).

Álemlékek  Ezek olyan emlékeink, amelyek valójában soha nem történtek meg. Ez el-
lentmondás, hiszen emlékezni csak arra lehet, ami megtörtént. Vagy mégsem? Egy vizs-
gálatban felnőtteket gyermekkori emlékeik felidézésére kértek. Előtte a szülőket kérdez-
ték meg (ezt tudták a résztvevők), majd „emlékeztetve” néhány részletre a kísérleti sze-
mélyeket, a valódi emlékek közé ügyesen álemlékeket kevertek. Az első megkérdezéskor 
a hallgatók nem nagyon emlékeztek, de néhány alkalom után már egyre inkább megje-
lentek ezek a részletek is, mint valódi emlékek (Loftus–Pickrell 1995).
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Még erőteljesebb a hatás, ha többször visszatérnek a témára, s így az egyre ismerőseb-
bé válik a személy számára, egyre élénkebb belső képet alkot a helyzetről, s ettől egyre 
inkább hajlamos emlékezni. Manipulált fotók felhasználásával például így gyorsabban és 
hatékonyabban lehet kialakítani sosem volt emlékeket. Egészen drámai hatást lehet elérni 
manipulált képekkel, ami nyilván attól hatékony, mert rögtön felkínálja a vizuális emléket 
is. Egy vizsgálatban arra kérték a résztvevőket, hogy a családi fotóalbumukból mesélje-
nek a képeken látható saját gyermekkori eseményeikről. Amit a résztvevők nem tudtak, a 
kutatók az egyik képet, amin az adott személy gyerekként szerepelt az apjával, kivették az 
albumból, és a szülő-gyerek képet egy hőlégballon gondolájára applikálták, majd ezt a ké-
pet tették be az eredeti helyére. A személyek először nem emlékeztek arra, hogy utaztak 
volna hőlégballonnal, de miután az instrukciónak megfelelően néhány napig naponta 5 
percet azzal töltöttek, hogy megpróbálták elképzelni a jelenetet, a csoport felének meg-
jelentek az emlékei a (sosem volt) hőlégballonos utazásról (Wade et al. 2002).

A  szavahihető forrásból származó információk mint támpontok meglévő tapaszta-
latok töredékeit, fantáziaképeket mobilizálnak, melyek lassan kezdenek valóságosnak 
tűnni. A személyek a fontosabb töredékeket és érzéseket összefüggő történetté alakítják. 
Fontos megfigyelés, hogy minél gyakrabban töprengett a kísérleti személy az eseményen, 
később annál biztosabb volt abban, hogy az valóban megtörtént. A hamis állítások a gya-
kori ismételgetéssel valóssá válnak. Ezért olyan magabiztosak a szemtanúk a tárgyaláson, 
mert addigra már sokszor, sok helyen elismételték vallomásukat (Schacter 1998).

Mivel magyarázhatók a torzítások, álemlékek? Egy esemény kódolása alapvetően be-
folyásolja, milyen támpontok segítségével idézhető fel az emlék. A felidézés pontossága 
pedig attól függ, emlékszünk-e arra, hogy az esemény hol és mikor történt. Ezeket az 
információkat nevezzük forrásemlékeknek. Emlékeinket a forrásemlékek alapján külön-
böztetjük meg a fantáziától. A külvilág eseményeiről őrzött emlékeink tartalmaznak ilyen 
adatokat, míg lelki történéseinkhez – a fantáziához – nem kötődnek ilyen információk. 
Ha egy esemény lezajlásának körülményei nem jutnak eszünkbe, bizonytalanná válunk 
abban, hogy valóban megtörtént-e. Megfordítva, ha egy kitalált esemény részletgazdag 
leírásával rendelkezünk, hajlamosak leszünk valós emléknek tekinteni azt.

Emlékezés és tanulás

Az emlékezet korai elméletei azt feltételezték, hogy a tanult anyag bekerül az emlékezet-
be, mint a raktár polcaira az áru, s amikor kell, onnan előhívható. Néha vannak nehézsé-
gek a hozzáféréssel, de egy újabb átolvasás, ismétlés máris segít. Sőt már a bekerülést is a 
sokszori elolvasás segíti – ismétlés a tudás anyja. Ebből a nézőpontból az információ be-
kerülése a lényeges – a tanár minél több anyagot adjon le és minél több tanulnivalót ad-
jon fel – az információ előhívása – mit csinál a diák – kevésbé fontos. Pedig az, hogy ké-
sőbb mi marad meg a tanultakból, nagymértékben attól függ, hogyan tanultuk meg azt. 
Ezt két példán tekintsük át röviden: az egyik az időben elosztott tanulás, a másik a teszte-
lési hatás 
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Elosztott tanulás  Ebbinghaus úttörő emlékezeti vizsgálatai óta tudjuk, hogy az időben 
elosztott tanulás hosszú távon hatékonyabb, mint amikor egy tömbben, egyszerre nagy 
mennyiségű anyagot tanulunk meg (utóbbi rövid távon lehet hatékony, sokan ezért men-
nek át a vizsgán). Ezt a proaktív gátlással lehetne magyarázni, a kampányszerű tanulásnál 
a korábban tanult anyag lerontja a későbbi konszolidációját s ezért rosszabb ilyenkor az 
emlékezeti teljesítmény. Ezzel szemben az elosztott tanulásnál nem lép fel interferencia, 
így hatékonyabb az információ konszolidációja. Azonban Bjork és Allen (1970) kimutat-
ták, hogy nem a konszolidáció az oka annak, hogy az elosztott tanulás hatékonyabb. 
A  konszolidációs elmélet alapján, ahogyan nő a megtanulandó anyag nehézsége, úgy 
romlik a konszolidáció, ám kísérleti eredményük ezt nem támasztotta alá, sőt, a nehezebb 
feltétel esetén enyhén jobb volt a felidézési teljesítmény. A szerzők a konszolidáció he-
lyett kódolási változatossággal magyarázzák eredményüket. Eszerint az időben elosztott 
tanulásnál az egyes tanulási alkalmakkor kicsit másként, változatosabban dolgozzuk fel az 
információt, amikor pedig egyszerre tanuljuk a teljes mennyiséget, akkor ez a változatos-
ság nem érvényesül. Egy másik elképzelés, Hintzman 1974-ből származó az elégtelen fel-
dolgozás elmélete szerint (Toppino et al. 2009), amikor egy tömbben tanulunk, többször 
is átnézve a tananyagot, az első elolvasás után már nem figyelünk úgy, mint az első alka-
lommal, ezért kevésbé tudjuk feldolgozni. Ezzel szemben az elosztott tanulásnál jobban 
tudunk figyelni, így jobban feldolgozzuk az információt és ezért lesz jobb az emlékezeti 
teljesítmény. 

Az elosztott tanulás természetesen nem csodaszer, nem minden esetben hatékony, a 
megtanulás szándéka nélkül nem mindig eredményes. Toppino és munkatársai (2009) 
vizsgálatukban óvodás és felső tagozatos gyerekeket vizsgálva (képeket vetítettek és 
azokról kellett kitalálni, szerepelt-e már) kimutatták, hogy csak azokban a csoportokban 
jelent meg az elosztott tanulás előnye (több képre emlékeztek), ahol a gyerekeknek előre 
megmondták, hogy a feladat után megnézik, mennyire jól emlékeznek. Azoknál a gye-
rekeknél, akiknek nem mondták meg, hogy emlékezeti próba is lesz, eltűnt az elosztott 
tanulás előnye. További érdekessége vizsgálatuknak, hogy egyetemi hallgatóknál akkor is 
megjelent az elosztott tanulás előnye, amikor nem mondták meg előre, hogy majd emlé-
kezniük kell a képekre. 

Tesztelési hatás  A tesztelést hagyományosan a tudás ellenőrzésére, értékelésére hasz-
nálják dolgozatoknál és a vizsgákon. A tanulás pedig az ezt megelőző történés, ami annál 
hatékonyabb, minél többször ismételtük át az anyagot („ismétlés a tudás anyja”). A tesz-
telés (feleletválasztós vagy rövid kifejtős kérdésekkel) azonban tanulási eszköz is lehet, 
noha ilyenkor nem az információ bevitele történik, hanem az előhívása. A tesztelés és az 
ismétlés hatását hasonlította össze Roediger és Karpicke (2006) egy 250 szavas szöveg 
megtanulása során. Egyetemi hallgatók három csoportja elolvasta a tananyagot, majd az 
első csoport még háromszor újra elolvasta (ismétlés), a második csoportnál az volt a kü-
lönbség, hogy első elolvasás után még kétszeri újraolvasás történt, de ezután a harmadik 
újraolvasás helyett egy tesztelés következett, fel kellett idézniük a tanultakat. A harmadik 
csoportnál az elolvasást követően nem volt újraolvasás, helyette tudástesztelés volt, há-
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rom alkalommal kellett felidézniük a tanultakat. Az eredmény attól függött, mikor vizs-
gálták a tanulási teljesítményt. Amikor azonnali felidézést kértek (5 perccel az utolsó ta-
nulási fázis után), akkor az újraolvasó csoport felidézési teljesítménye volt a legjobb, a 
leggyengébb pedig a harmadik csoport volt, akiknél nem volt újraolvasás. Egy héttel ké-
sőbb viszont fordított volt az eredmény, az újraolvasó csoport emlékezett a legkevesebbre 
és a tudástesztelős csoport volt a legjobb. Ez az eredmény azt bizonyítja, hogy a valódi, 
hosszabb távon megmaradó tudás „anyja” nem az ismétlés, hanem a tesztelés. Legalábbis 
az objektív eredmények szerint, mert a kutatók megkérdezték a kísérleti személyeket, mit 
gondolnak, később mennyire fognak emlékezni a tanultakra. A válaszok pont a fordított-
ját mutatták a valódi eredménynek, az újraolvasó csoport gondolta azt, hogy jó lesz a 
teljesítménye, a tudástesztelő csoport pedig azt, hogy gyengébb lesz. 

Nemcsak az adott anyag felidézése lesz eredményesebb a teszteléssel, mint az ismé-
telgetéssel, hanem ennek a frissen szerzett tudásnak a felhasználása is. Smith és Karpicke 
(2014) 500 szó hosszúságú listákat tanultatott meg 5 csoporttal. Az egyes csoportok a 
következő tanulási feltételekkel tanultak: újraolvasás, felidézés, rövid kérdésekre válasz, 
feleletválasztós teszt, vegyes. Az utolsó négy csoportnál nem volt ismétlés, ők csak a tu-
dástesztelés formájában különböztek. Egy hét elteltével rövid kérdésekre kellett válaszol-
niuk a tanultakkal kapcsolatban rövid kifejtős tesztben, de kétféle tesztet használtak. Az 
egyik teszt a tanult anyagban szereplő ismeretekre kérdezett rá, a másik viszont olyan 
kérdéseket tartalmazott, ahol alkalmazni kellett a korábban tanultakat. Mindkét esetben 
az újraolvasó (ismételgető) csoport teljesítménye volt a leggyengébb, a másik négy cso-
port viszont egyformán jól teljesített. Tehát ez a fajta tanulás ad inkább használható tu-
dást, mint az ismétlés és az mindegy, hogy a tudástesztelés hogyan történik, a lényeg az 
aktív előhíváson van már a tanulási szakaszban is. Ebben a kísérletben a tudás ellenőrzése 
rövid kifejtős kérdésekkel történt. Kang, McDermott és Roediger (2007) azt vizsgálták, 
hogy amikor a felidézési teljesítményt rövid kifejtős kérdésekkel, illetve feleletválasztós 
teszttel nézik a tanulás után 3 nappal, van-e különbség abban, hogy a tanulási fázisban 
a tesztelés kifejtő kérdésekkel vagy feleletválasztós tesztekkel történt? Eredményük sze-
rint mindkét csoport több információt tudott felidézni mindkét tudásfelmérő eljárásban, 
mint az ismétlő csoport, függetlenül attól, hogy melyik eljárással tanulta a szöveget. Ez az 
eredmény kicsit változik annak függvényében, hogy volt-e visszajelzés a tanulási szakasz-
ban arról, hogy az aktuális próbálkozás jó volt-e. Amikor van visszajelzés, akkor a rövid 
kifejtős kérdésekre válaszolás előnyösebb, ha nincs visszajelzés, akkor a feleletválasztós 
teszt hatékonyabb.

A  teszteléssel megszerzett tudás nemcsak az adott témakörben bizonyul használ-
hatóbbnak, mint az ismétléssel megszerzett tudás, hanem más területre is könnyebben 
átvihető. Butler (2010) kísérletében olyan információkat tanultak, mint pl. „A denevér 
szárnystruktúrája különbözik a madarakétól. Mi a különbség a két szárnystruktúra kö-
zött?” Erre a jó válasz: „A  madaraknak merev a szárnya, ami az emelkedésben segít, a 
denevér rugalmas szárnya pedig jobb manőverezést tesz lehetővé.” Később, a tudás ellen-
őrzése során más területekről is tettek fel kérdéseket, az iménti példához a következőt: 
„Az Amerikai Hadsereg a denevérszárny vizsgálatából merít inspirációt egy új típusú re-
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pülőgép kifejlesztéséhez. Miben különbözne ez a gép a hagyományos vadászgépektől?” 
Válasz: „A hagyományos repülőgépek merev szárnya az emelkedésben segít. A denevér 
szárnya rugalmasabb, az ennek alapján készült repülőgépnek jobb a manőverezhetősége.” 

Az akadémikus tudás, úgy tűnik, nem játszik szerepet a tesztelési hatásban. Orr és 
Foster (2013) egy biológiakurzus keretében végezték vizsgálatukat úgy, hogy a hallgatók 
egy része 10 alkalommal 10 kérdéses tesztre válaszolt a tananyaggal kapcsolatban. A vizs-
gán nyújtott teljesítményük jobb volt, mint azoknak, akik nem vettek részt a tesztelésben, 
de ami számunkra most érdekesebb, ez az előny a jó, közepes és gyenge képességű diá-
kokra egyaránt érvényes volt.

A teszteléses tanulásnak nem csak direkt, hanem indirekt haszna is van mind a diákok, 
mind a tanárok számára. A diákokat folyamatos tanulásra készteti a rendszeres tudástesz-
telés, továbbá ebből arra is kapnak visszajelzést, mi az, amit már tudnak a tananyagból és 
mi az, amit még nem. A tanárok is pontosabban tudják követni, hol tart a diákok tudása 
és ehhez igazíthatják a tanítási stratégiájukat (McDaniel–Roediger–McDermott 2007).

A tesztelési hatásnak nincs egységesen elfogadott magyarázata. Az egyik az, hogy egy 
adott információ előhívása a memóriából aktiválja a vele kapcsolatban levő fogalmakat 
is, így a végső tesztnél több úton is eljuthatunk az adott információhoz s ezért lesz jobb a 
teljesítmény (Carpenter 2009). A megfelelő agyi területek aktivációjának vizsgálata pon-
tosítja ezt az elképzelést. Egy kísérletben német diákoknak tanítottak szuahéli szavakat 
úgy, hogy először bemutatták a szavakat párosával (a német szó mellett a szuahéli szót), 
összesen 60 szópárt, majd 30 szópárt újratanultak, a másik 30 szópár esetén fel kellett 
idézni a szuahéli szó bemutatása után a német megfelelőjét (Keresztes et al. 2014). Vé-
gül mind a 60 szuahéli szó esetén fel kellett idézniük a német megfelelőjét. Az újratanult 
szavak esetén, közvetlenül a tanulás után vizsgálva, nagyobb az agyi aktivitás (ezért jobb 
ilyenkor az emlékezeti teljesítmény), míg egy hét múlva már erősen lecsökkent az ak-
tiváció. A felidézéssel tanult szavak esetén fordított az eredmény, rövid távon kisebb az 
aktivitás, de egy hét múlva sem csökken, tehát a tesztelési hatás a felejtés csökkentésén 
keresztül fejti ki hatását.

tanulás  habituáció  szenzitizáció  klasszikus kondicionálás  operáns (instru-
mentális) kondicionálás  generalizáció  modellkövetés  belátásos tanulás  rö-
vid távú memória  hosszú távú memória  feldolgozási szintek elmélete  munka-
memória  retroaktív gátlás  proaktív gátlás  előhangolási (priming-) hatás  han-
gulatszelektivitás  séma  explicit emlékezet  implicit emlékezet  emlékezeti 
torzítás  elosztott tanulás  tesztelési hatás

 n KULCSFOGALMAK
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1. Próbáljon meg felidézni saját életéből olyan példákat, amikor pozitív érzelmi 
válasz alakult ki önben klasszikus kondicionálással. És negatív érzelmi válaszra 
is tud példákat?

2. A különböző tanulási formák – klasszikus és instrumentális tanulás, belátásos 
tanulás, utánzás stb. – előfordulnak iskolai helyzetekben is. Hozzon ezekre mi-
nél több példát!

3. Milyen következtetéseket tud levonni az emlékezet működésének jellemzői-
ből azzal kapcsolatban, hogy hogyan érdemes tanulni? 

4. Hogyan tudja szaktanárként segíteni a diákjai minél hatékonyabb tanulását?
5. Bármikor próbálkozom a süteménykészítéssel, soha sem sikerül – vagy kifelej-

tek belőle valamit, vagy odaég, vagy nem sül meg rendesen stb. Be kell látnom, 
hogy képtelen vagyok süteményt készíteni, feladom. Ez a tanult tehetetlenség 
egy lehetséges példája. Tudna ennek mintájára iskolai példákat hozni (a tanár 
oldaláról és a diák oldaláról is)?

 n KÉRDÉSEK
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Tanulni sokféleképpen lehet. Az iskolai és az otthoni tanulásban egyaránt 
megkülönböztetünk tanulói és különböző helyzetekben alkalmazott tanulási 
típusokat. Az órai tanulásnál meghatározó a pedagógus választotta oktatás-
szervezési mód, az önálló tanulásban pedig elsősorban azok a módszerek be-
folyásolják a tanulás hatékonyságát, amelyeket a diákok már ismernek, ko-
rábban már kipróbáltak és sikeresnek találtak. Azonban hatékonyan tanulni is 
meg kell tanulni, lehet és kell is tanítani, hogyan kell tanulni. A tanulás tanítá-
sában fontos szerepet kaphat a tanulásmódszertan, amelybe beletartozik 
minden olyan módszer, stratégia, szokás, amelyek használatával a tanulás ha-
tékony lehet, s amelyek fejlesztése révén hatékonyabbá tehető. Fontos azon-
ban hangsúlyozni, hogy tanulásmódszertan helyett újabban a tanulás támo-
gatásáról beszélünk, a szóhasználattal is jelezve a bekövetkezett fogalmi vál-
tást. Ennek lényege, hogy a tanulót a korábbi passzív szereptől eltérően aktív 
szereppel ruházza fel, hangsúlyozva a tanulási folyamat sikerességéért való 
közös (diák-tanár) felelősséget. Erős leegyszerűsítéssel a tanulás-módszerta-
ni megközelítés úgy tekint a tanulást segítő módszerek összességére, mint 
egy olyan tudásanyagra, amelyet a pedagógustól kaphatnak meg a diákok, 
míg a tanulástámogató megközelítés a szereplők egymásra való reagálásá-
ban, az alkalmazott megoldások tudatos megválasztásában és folyamatos ér-
tékelésében ragadható meg leginkább.

Az utóbbi néhány évtizedben nagy érdeklődés irányul a tanulási folyamat 
egészére és egyes tényezőire egyaránt. A korábban szinte kizárólagos pedagó-
gus felőli megközelítés kiegészült a tanulói sajátosságok erőteljesebb figyelem-
bevételével, így kezdődtek vizsgálatok a tanulói szokásokat és a tanulás mód-
szereit illetően. A tanulás tanítása a pszichológia és a neveléstudomány 
közös területe, így számos kutatást inspirált külföldön és Magyarországon is 
(Lappints 2002; Szitó 2003; Katona–Oakland 1999). Az utóbbi két évtizedben 
számos könyv látott napvilágot, amelyek a tanulás-módszertani fejlesztést 
tűzték ki célul, korosztályos, tematikus vagy tantárgyspecifikus megközelítés-
ben (a legismertebbek Oroszlány Péter munkái, 1994a, 1994b, 2004, 2005). 
A tanulásmódszertan számos iskolában önálló tantárgyként szerepel, egyfaj-
ta alapozó tárgyként, elsősorban felső tagozatba lépéskor vagy a középiskola 

 n BEVEZETÉS
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kezdetekor, esetleg a nyelvi éven. Az esetek többségében azonban a diákok 
az órák során a pedagógusoktól kapnak segítséget ahhoz, hogyan tanulják az 
adott tantárgyat. Ezért van szükség arra, hogy a pedagógus tisztában legyen 
a tanulásmódszertan alapfogalmaival, ismerjen módszereket és a csoport 
vagy osztály igényeinek megfelelően, vagyis a diákokhoz alkalmazkodva hasz-
nálja ezeket.

A tanulás támogatása feltételezi, hogy a pedagógus tanulás-módszertani-
lag tájékozott, felkészült, a hangsúly azonban a diák tanulási folyamatának a 
segítésére kerül, vagyis a tanulási módszerek megválasztása többé nem kizá-
rólag a pedagógus döntésén múlik, hanem a tanulási folyamat különböző té-
nyezőihez alkalmazkodva történik (diákok tanulási sajátosságai, tananyag jel-
lege, kitűzött tanulási célok, s mindezek egymásra gyakorolt hatása). A diák 
aktív részese, alakítója saját tanulásának, amihez a legkülönbözőbb formá-
ban támogatást kap tanárától: olyan anyagokon és olyan szervezési formában 
dolgozik, hogy megtapasztalhassa, mely módszerek hatékonyak számára, 
melyek az erősségei a tanulásban, illetve gyenge pontjai, melyek fejlesztésé-
hez segítséget kap. A pedagógussal való együttműködésben tanulási önisme-
retre tesz szert.

13.1. KÉP  „Látod, milyen érdekes az ott?” –  
a gyerekek hatékonyan képesek tanulni egymástól 
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 n VEGYÜK SORRA A TANULÁS TANÍTÁSÁNAK  
ALAPFOGALMAIT!

Tanulási módszerek

A tanulási módszerek a kognitív folyamatokat segítő eljárások. Ezeket a tanulók nem vá-
lasztják mindig célirányosan, néha csak spontán módon alkalmazzák. A tanulási módszer 
különböző tanulási technikák alkalmazását jelenti, amely többnyire tervezett egységben 
valósul meg. Ugyanakkor a terminológia használatában megjelenik valamiféle bizonyta-
lanság. Lappints szerint a tanulási módszer szinonimájaként értik sokszor a tanulási tech-
nikát, a tanulási szokást és a tanulási stratégiát (Lappints 2002). Felosztása szerint a tanu-
lási szokások automatizáltan működnek, a módszerek alkalmazásánál viszont minden-
képpen jellemző a tudatos tervezés, amelynek velejárója a helyzethez való alkalmazkodás, 
vagyis elsősorban nem automatizmusról, illetve sztereotipizált válaszadásról van szó. 
Tóth szerint viszont a tanulási stratégiát éppen az különbözteti meg a tanulási módszer-
től, hogy utóbbinál nem jellemző a metakognitív tudatosság (Tóth 2000), vagyis amikor 
a diák önállóan átgondolja, milyen tanulási megoldást alkalmaz, tudatosan választ a ren-
delkezésére álló repertoárból. A  terminológiai következetlenség elsősorban különböző 
szakirodalmi források összevetésekor jelenthet gondot, a tanulási módszer legáltaláno-
sabb alapfogalomként jól használható.

Tanulási stratégia

A tanulási stratégia viszont komplex viselkedésmód, amely magában foglalja a tanulási 
módszert (Falus 2000). A tanulási stratégiára többféle definíció létezik, a legáltalánosabb 
szerint „a műveletek egymásutániságának leírása; elhatározások rendszere, melyre bizo-
nyos tartósság és elrendeződés jellemző; a tevékenységre vonatkozó pontos terv” 
(Lappints 2002, 88.), amely magában foglalja az információgyűjtést, az információk fel-
dolgozását, tárolását és előhívását. Lappints szerint a gyenge tanulási teljesítmény oka, 
hogy hiányzik a tanulási stratégiák kialakításának képessége. Amikor azt tapasztaljuk, 
hogy egy tanulónak nincs kialakult tanulási stratégiája, akkor ahelyett, hogy képességbeli 
hiányokat vagy elmaradásokat tételeznénk fel, érdemes arra gondolni, hogy a diákok még 
nem mérték fel a tanulási stratégia fontosságát, nem kerültek olyan helyzetbe, hogy ki 
tudják azt alakítani. A  stratégia alkalmazása a tanulók döntésén múlik. Előfordulhat, 
hogy úgy alkalmazunk egy tanulási stratégiát, hogy nem vettük számba valamennyi ren-
delkezésre álló megoldást, sőt az is előfordulhat, hogy a pedagógus által ajánlott vagy 
sugalmazott módszert használjuk, anélkül, hogy végiggondolnánk, számunkra valóban 
az-e a legmegfelelőbb. Egy vizsgálat szerint a tanulók 25%-a képes önálló tanulásra, több-
ségüknek nincs tanulási stratégiájuk (Réthyné 1995).

A tanulási stratégiákat csoportosítva megkülönböztetünk elemi és komplex stratégiá-
kat, utóbbiak az elemi stratégiák funkcionális összekapcsolódásával jönnek létre. Elemi 



13. A TANUL Á S TANUL Á SA ÉS TANÍTÁ SA  n 429

tanulási stratégia mondjuk egy szöveg elolvasása, a kulcsfogalmak kigyűjtése, kérdések 
feltevése az anyaggal kapcsolatban. A komplex stratégiák az anyag feldolgozásának egyes 
lépéseit megszabott rendbe foglalják. A stratégiák gyakorlati alkalmazásáról később lesz 
szó. Viszonylag állandónak tekinthetők, ugyanakkor valamelyest változnak a fejlődés so-
rán (Szitó 2003). A tanulási stratégiák feloszthatók primer, közvetlenül a tanulást fejlesz-
tő, a tanulásra irányuló és szekunder, támogató stratégiákra, melyek a tanulás feltételeinek 
optimalizálását célozzák (ide tartoznak az attitűdök, a figyelemkoncentráció, a fáradtság, 
az elsődleges stratégiák működtetése, ellenőrzése, korrekciója) (Lappints 2002).

A tanulási stratégiák használatakor a diáknak azt kell mérlegelnie, milyen stratégiákat 
mely helyzetekben tud hatékonyan alkalmazni. Balogh hangsúlyozza, hogy a tananyag 
szervezettsége és befogadhatósága meghatározó a stratégiák alkalmazásában – a pedagó-
gus szempontjából ez a tananyag szerkezeti alakítását jelenti, a rendszerezettség, az isme-
retek egymásra épülése érdekében (Balogh 2006).

A  tanulási stratégiákat többféleképpen csoportosíthatjuk. Mező (2004) Weinstein 
(1988) alapján a következő típusokat különbözteti meg:

  ismétlő (célja a tananyag reprodukálása, akár megértése nélkül);
  feldolgozó (lényeges a megértésre törekvés);
  szervező (a megértéshez a tananyag átalakítása, átszervezése, így érthetőbbé tétele 

révén jutunk el);
  megértésre törekvő (szerepet kap a metakogníció és a metatanulás, vagyis saját kogni-

tív folyamataink és tanulási folyamatunk tudatos követése);
  affektív stratégiák (a tanulás külső és belső feltételeinek módosítása).

A tanulási stratégiák alkalmazásánál fontos szem előtt tartani, hogy a diáknak nemcsak 
ismernie kell a stratégiát, de ténylegesen alkalmazni is kell tudnia. A stratégiahasználat 
problémái között említhetjük a metakognitív tudás hiányosságait, azaz amikor a diák 
nem képes értékelni saját tanulási működését (itt utalunk az önszabályozó tanulás kérdé-
sére, melyről másutt lesz szó), a rutinműködések a feladatra való beállítódás erősítésével 
gátolhatják az új megoldásokat.

Tanulási taktika

A tanulási taktikák olyan egymást követő konkrét gyakorlati lépések, amelyek együtt a 
tanulási stratégiát alkotják. Általában kétféle megközelítést jeleníthetnek meg:

  Lehetnek globálisak, amennyiben nagy összefüggések áttekintésére irányulnak, a lé-
nyegre összpontosítva. Ez az anyag viszonylag gyors átlátását teszi lehetővé.

  Lehetnek analitikusak (más terminológiában szekvenciálisak), amennyiben inkább a 
részletekre összpontosítanak, konkrét tényekre és ezek összekapcsolására, illetve sor-
rendjére. 
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Tanulási taktika a tananyaghoz kapcsolódó kérdések megfogalmazására való törekvés – 
ez egyben a tanulás egyéni irányát is jelzi, amit indokolnak az előzetes tudásbeli és értel-
mezésbeli különbségek (Lukács 2006). A  tanulási taktika fogalma a szakirodalomban 
időnként megjelenik, jelenlegi elképzeléseink szerint a tanulási stratégiák megfelelő cso-
portjaiba tagolhatóak be, s mivel használatuk ritkán indokolt, a továbbiakban nem tár-
gyaljuk ezeket külön.

Tanulási tevékenységtípusok

A tanulási tevékenységtípusokat szintén sorolhatnánk a tanulási stratégiákhoz is, egyes 
szerzők így is tesznek, vagyis ez a két halmaz nem különül el határozottan egymástól. 
E helyütt a tevékenységtípusokat külön szerepeltetjük, abból a megfontolásból, hogy a 
ma fontos irányként megjelenő egyéni tanulási utak előtérbe kerülését ezzel is kiemeljük. 
Idetartozik a problémamegoldás, a feladatmegoldás, a problémakitűzés, a társas tanulás, 
az előzetes tudás elemzése, az elméletalkotás, a vita, a tanítás mint tanulás (pl. prezentá-
ció), a gyakorlati feladat, a játék (Nahalka 2006).

Tanulási szokások

A tanulási szokások „a feltételes reflexek kiépülésén alapuló, az egyénre viszonylagos ál-
landósággal jellemző tanulási sajátosságok összessége” (Lappints 2002, 97), amelyek el-
sősorban az önálló tanulás során kapnak szerepet. Alakulásukban jelentősek a korábbi 
tanulási tapasztalatok, azok értékelése, illetve a személyiség bizonyos jellemzői (motivá-
ció, akarat, szorgalom, kitartás, megküzdési stratégiák, sikerorientáció és kudarckerülés). 
Bármennyire automatikusak is a tanulási szokások, változtatásukkal javítható a tanulás 
eredményessége. Gondoljunk például arra a diákra, aki az iskolából hazatérve először ze-
nét hallgat, eszik, chatel és facebookozik, majd előszedi a tanulnivalót: mivel kezd, a más-
napi anyaggal vagy az aznapival, az írásbelivel vagy a szóbelivel, a számára nehezebbel 
vagy a könnyebbel, minden tantárggyal foglalkozik vagy csak amiből számonkérés várha-
tó; másképpen tanul-e olyan napokon, amikor edzésre megy vagy különórára, mint ami-
kor több ideje van.

Tanulási stílus

A tanulási stílus „a személyiség belső, viszonylag állandó determináló tényezője, kognitív 
és affektív vonások összessége, amelyben a megismerés módja, formája nyilvánul meg, és 
amely a legkülönbözőbb helyzetekben is meghatározza a tanulás módját, befolyásolja a 
tanulás eredményességét” (Lappints 2002, 100). A tanulási stílust meg kell különböztet-
ni a tanulási stratégiától, amely feladatspecifikus, meghatározott feladatmegoldásokban 
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érvényes. Más megközelítésben a hangsúly arra kerül, hogy a stratégia látható, a stílus la-
tens, s a szituációtól független (Das 1988, idézi Lappints 2002, 99.).

Különböző megközelítések más és más hangsúlyokat használnak a tanulási stílus 
tárgyalásakor: ha a neuropszichológiai különbségekre alapozott megközelítés a tanulá-
si stílusok eltérését alapvetően az információfeldolgozás agyfélteke-működéshez kötött 
eltéréseire vezeti vissza, a motivációs stílus különbségeire alapozó megközelítés a kül-
ső-belső kontrollt és a feladat nehézségének észlelését helyezi előtérbe, míg a kognitív 
stílus különbségeit hangsúlyozó megközelítés a kognitív pszichológia fogalmaival magya-
rázza az eltéréseket. A kognitív stílusok magukban foglalják a személyiség, az interperszo-
nális működés és a képességek együttesét, amely meghatározza a kognitív folyamatokat 
(Katona–Oakland 1999).

A  tanulási stílusokat vizsgálhatjuk a tanuló oldaláról, ez esetben egy adott tanulási 
stratégia előnyben részesítését, arra való fogékonyságot jelent. A tanulás folyamata felől 
nézve az előnyben részesített külső és belső feltételeket jelenti, amelyek egyénenként na-
gyon eltérőek lehetnek (Lukács 2006).

A tanulási stílusról való gondolkodást alapvetően meghatározzák Kolb elképzelései. 
Kolb a tanulási folyamatot ciklusosan, négy szinten képzeli el: a közvetlen vagy konkrét 
tapasztalat jelenti a megfigyelés és reflexió alapját, amelyek később kikristályosodva az 
elvont fogalmakba épülnek be, ami újabb aktív kipróbáláshoz vezet, így újraindul a ciklus. 
A Kolb-féle kérdőív az információ felvétele és feldolgozása szempontjából különíti el a 
tanulási stílusokat, az információfelvételnél a konkrét, tapasztaláson alapuló – absztrakt, 
elméletalkotó dimenziót használva, az információfeldolgozásnál a reflektív, megfigyelő – 
aktív, kísérletező dimenziót (13.1. ábra). Az egyes állításokra adott rangsorpontok adják 
meg a kitöltőre jellemző értékeket, amit az ún. Kolb-térképen ábrázolhatunk. A jellemző 
két magasabb érték négy stílust különít el, amelyből a két dimenziónak megfelelően kettő 
jellemzi a személyt:

13.2. KÉP  „De hideg a 
kutya orra!” Hatalmas 
mennyiségű ismeretet 

sajátíthatunk el a mindennapi 
tapasztalatszerzés során
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  Konkrét, tevékenységen alapuló, tapasztalati stílus, melyet az érzelmek erőteljesebb 
szerepe, a másikra való fi gyelés, a közös tanulásra való nyitott ság és a problémameg-
oldás készsége jellemez.

  Absztrakt, elméletalkotó stílus, melyben hangsúlyosak a logikai kapcsolatok, a gon-
dolkodás, a világ megismerésére való törekvés, a rendszerezés, a tervszerűség.

  Aktív, kísérletező stílus, amelyben a hangsúly az ismeretek gyakorlati alkalmazásán 
van. Elsődleges a cselekvés, a működés eredményessége.

  Refl ektív, megfi gyelő stílus, amelyben előtérbe kerül a megfi gyelés, a megértés igé-
nye, a tárgyilagosság (Lukács 2006; Kolb 1984).

Az előnyben részesített  tanulási stílusok kombinációiból újabb négy jellemző adódik (a 
13.1 ábrán a két tengely által közrefogott  mezőben):

  Divergens: az ebbe a csoportba tartozó emberekre általában jellemző az érzékenység, 
a többféle szempont fi gyelembevétele és mérlegelése a problémamegoldás kidolgozá-
sában, széles körű kulturális érdeklődés és tájékozott ság, valamint a képzelőerő. Szí-
vesen dolgoznak csoportban, fontos számukra a személyre szóló visszajelzés.

  Asszimiláló: az idetartozók számára a legfontosabb az információk logikus rendszer-
be szervezése és magyarázata. Számukra elsődlegesek a fogalmak és elméletek, az em-
berek és a gyakorlat kevésbé.

  Konvergens: az ebbe a csoportba tartozó emberek erőssége a gyakorlati probléma-
megoldás. Inkább a feladatra összpontosítanak, mint az emberekre vagy a személy-
közi viszonyokra.

  Alkalmazkodó: az idetartozók számára az intuíció fontosabb, mint a logika, a felada-
tok végrehajtásában jellemző a csapatmunka és a gyakorlati megközelítés, a nyitott , 
bővíthető tudás (Kolb 1984).

Konkrét
tapasztalat 

– érzés

Divergens 
– érzés és 
fi gyelés

Refl ektí v 
megfi gyelő 
– fi gyelés

Alkalmazkodó 
– érzés és 
cselekvés

Aktí v,
kísérletező 
– cselekvés

Konvergens 
– gondolkodás 

és cselekvés

Asszimiláció 
– gondolkodás 

és fi gyelés

Absztrakt, 
elméletalkotó 
– gondolkodás

13.1. ÁBRA  Tanulási 
stílusok Kolb szerint 
(Kolb 1984)
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Kolb információfelvételre és információfeldolgozásra vonatkozó dimenzióit beépítve 
Felder és Silverman (1988, idézi Lukács 2006) egy kibővített rendszerbe foglalták a ta-
nulási stílusokról szóló elképzeléseiket. A konkrét és absztrakt kifejezések helyett szenzitív 
és intuitív szerepel, a szenzitív terminus az információfelvételnél szükséges érzékenységet 
emeli ki, az intuitív kifejezés pedig az összefüggésekre való ráérzés szerepét hangsúlyozza.

13.1. TÁBLÁZAT  Felder tanulási stílus dimenziói (Lukács 2006 nyomán)

Dimenziók Tulajdonságok 
Információészlelés Vizuális Verbális
Információfelvétel Szenzitív Intuitív
Információfeldolgozás Aktív Rreflektív
Az információ megértése Analitikus Globális
Következtetések az információkból Induktív Deduktív

A vizuális-verbális dimenzió azt fejezi ki, melyik modalitásban eredményesebb az infor-
mációk felvétele (némileg leegyszerűsítve: a diákhoz hogyan jut el inkább a feldolgozan-
dó tananyag), a szenzitív-intuitív dimenzióban a szenzitív túlsúlya az adatok, tények 
gyűjtését, megfigyelést jelent, az intuitívé inkább fogalmak és elvonatkoztatások előny-
ben részesítését (ha például csoportmunkánál a diákok maguk osztják be, ki milyen jelle-
gű feladatot vállal és a feladatok jellegükben eltérőek, akkor jól megfigyelhető, melyik 
feladatra ki vállalkozik,melyik fajta tevékenységben ügyes). Az információfeldolgozás-
ban az aktív jellemző a cselekvő, együttműködő tevékenységet jelzi, a reflektív az egyéni 
tevékenységet, önelemzést. A megértés dimenziót úgy írhatjuk le, hogy az analitikus stí-
lusú diák inkább kisebb tartalmi egységekkel és azok sorrendjével dolgozik, a globális 
stílusú pedig inkább átfogó kép kialakítására törekszik. A következtetések levonásában az 
induktív eljárás a tények és megfigyelések felől indul, a deduktív viszont alapelvek és el-
méletek felől (Lukács 2006). Természetesen figyelembe kell venni azt is, hogy az egyénre 
jellemző tanulási stílus dimenziók nem statikusak, a feldolgozandó információ, vagyis a 
feladat jellegével összefüggően is változhatnak.

Szitó Imre (2003) a tanulási stílusokat három szempont alapján csoportosítja: a diák 
által preferált érzékleti modalitás, társas környezet és a reagálási vagy gondolkodási típus. 
Az egyes kategóriák mentén leírhatók a tanulás adott diákra jellemző módozatai:

  Az érzékleti modalitás alapján három nagyobb csoport különböztethető meg. Az 
auditív tanulási stílus azokra jellemző, akik inkább a hangos feldolgozást részesítik 
előnyben, a vizuális stílusúak inkább a látottakra támaszkodnak. A harmadik csoport-
ba tartozókra a cselekvés, a motoritás jellemző, ők a tanulást mozgással kísérik.

  A  társas környezet szempontjából lehet valaki egyéni tanulást előnyben részesítő, 
amennyiben a nyugalmat, csendet kedveli, legjobban egyedül tud tanulni, mások 
jelenlétében ez nehezebben megy neki. A  társas tanulást kedvelő diákra viszont az 
jellemző, hogy szívesen megbeszéli a tananyagot másokkal, hatékonyabban dolgozik 
mások jelenlétében.
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  A reagálási típus alapján megkülönböztetünk impulzív, illetve reflektív stílust. Az im-
pulzív diákra az intuitív megközelítés jellemző, gyorsabban reagál, még mielőtt végig-
gondolta volna a mondandóját, ezért gyakrabban hibázik. Ezzel szemben a reflektív 
stílusú diák hajlamosabb a szisztematikus elemzésre, logikus rendszerbe foglalásra, 
csak ezután válaszol.

Valamelyik érzékleti modalitás elsőbbségén, a feladatmegoldás módjaiban tapasztalható 
különbségen (ún. reflektivitás/impulzivitás dimenzió) és a társas környezet hatásán 
(egyéni és társas tanulási stílus) túl fontos szerepet kaphat a tanulási folyamatban a mező-
függőség-mezőfüggetlenség az észlelésben (globális/analitikus stílus), a tanuló és a tanár 
nevelési kölcsönhatása (rigid-gátlásos, fegyelmezetlen, elvárás-szorongó és kreatív stí-
lus), a tanulás irányításának módja (szukcesszív és szimultán) (Lappints 2002). Az affek-
tív és kognitív tényezők kölcsönhatásának figyelembevételével Katona és Oakland 
(1999) egy integratív megközelítést fogalmaztak meg, s ennek alapján végezték tempera-
mentum alapú tanulási stílusok vizsgálatát. Jung három személyiségdimenzióját (extra-
verzió-introverzió, érzékelés-intuíció, gondolkodó-értő dimenzió) egy negyedikkel (ész-
lelés-ítélethozatal) kiegészítve nyolc tanulási stílust különböztettek meg, amelyek a meg-
adott kritériumok szerint a tanulóknál felmérhetőek.

A tanulási stílus önmagában nem értékelhető, csak a helyzethez, a feladathoz és a környe-
zethez képest. Pozitívan és negatívan is befolyásolhatja a diák teljesítményét. Fontos a diákja-
ink tanulási stílusának ismerete, hiszen akkor szerez sikerélményeket a tanulásban, ha időről 
időre megtapasztalhatja a saját tanulási stílusa szempontjából kedvező helyzeteket (például 
egy egyéni tanulást előnyben részesítő diák kevésbé érzi jól magát csoportmunkában és ke-
vésbé lesz sikeres egy társas stílusú társához képest). A tanulással kapcsolatos önismeret fej-
lesztéséhez jól használhatóak a tanulási stílus kérdőívek (forrásaikat lásd a fejezet végén).

Tanulási mintázat

Tanulási mintázatnak nevezzük a tanulóra jellemző, domináns tanulási sajátosságokat. Ide-
tartozik a tanulásról való elképzelés, a tanulási orientáció, a tanulás szabályozása és az infor-
mációfeldolgozási stratégiák. Ezek a sajátosságok viszonylag könnyen változtathatóak, és 
változnak is, ha a külső elvárások vagy egyéb körülmények változnak. Gyakran történik ez 
iskolaváltáskor, esetleg tagozatváltáskor, az új tanítási-tanulási környezet hatására megvál-
tozhatnak a diákok addigi tanulási elképzelései és tanulási orientációja (Kálmán 2006).

Tanulási orientáció

A tanulási orientáció a diák személyes céljainak, motívumainak, elvárásainak, szándékai-
nak, attitűdjeinek együttesét jelenti. A Kozéki–Entwistle-féle (1986) tanulási orientáció 
kérdőív a diákokat stratégiahasználatuk alapján három csoportba sorolja:
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  mélyrehatoló (aki a dolgok megértésére, főbb összefüggések megragadására tö rekszik);
  reprodukáló (akinél a mechanikus tanulás az elsődleges, a részletek, tények pontos 

megjegyzése);
  szervezett (akinél a tanulás módjának a felépítése és a jó munkaszervezés a fő szem-

pont) típusba.

E három irányultságot nevezik tanulási stílusnak is. A Kozéki–Entwistle-kérdőívet hasz-
nálták komplex tehetséggondozó programok longitudinális hatásvizsgálatában a teljesít-
ményre ható háttértényezők közül a tanulási stratégiák, technikák változásának felméré-
sére (Balogh 2006).

A tanulási orientáció és a tanulási stílus időnként szinonimaként fordulnak elő, attól 
függően, hogy az egyes szerzők hova helyezik a hangsúlyt. Entwistle például a tanulási 
orientáción belül tárgyalja a tanulásmegközelítést, a tanulási stílust és a tanulási motivá-
ciót. A kérdésről Mező ír részletesebben (2004).

A  tanulás tanításában fontos fogalmakat összefoglalva fontosnak tartjuk ismételten 
jelezni, hogy az egyes fogalmakat különböző szerzők eltérően használják! Nem minden 
fogalom bukkan fel minden, a témával foglalkozó szerzőnél.

 n A TANULÁS TÁMOGATÁSA

A tanulási módszerek megválasztásában fontos tényező a módszerek ismerete és begya-
korlása, de emellett meghatározóak a tanulók kognitív képességei, kreativitása, a tanulási 
stílusuk és a tanulási szokásaik, melyek alakulását az iskolai környezet elkerülhetetlenül 
befolyásolja elvárásai és visszajelzései révén, de fontos az is, milyen tanulási célokat tűz-
tünk ki, ilyen tanulási eredményeket kívánunk elérni. Nem kíván különösebb magyaráza-
tot, hogy az a mód, ahogyan az osztályban tanító pedagógus visszakérdezi, számon kéri a 
tanultakat, döntő jelentőségű abban, hogyan igyekeznek a diákok felkészülni a következő 
órákra. Nyilvánvalóan fontos az is, hogyan közvetíti az anyagot a diákok felé, hova helye-
zi a hangsúlyt, ahogyan az is, hogy milyen elemeket értékel pozitívan a visszakérdezés 
során. Itt olyan egyszerű dolgokra gondolhatunk, mint az, hogy értékeli-e, ha a diák ösz-
szefüggéseket keres vagy csak a tények, megoldások megjegyzését és visszamondását 
várja el. Az explicit, pontosan megfogalmazott és a ki nem mondott elvárásokat a diákok 
általában meglehetősen jól dekódolják, s ezeknek megfelelően készülnek a különböző 
órákra. (Az iskolai kudarcok egy része egyértelműen valamiféle dekódolási elégtelenség-
nek tudható be, ami gyakrabban fordul elő abban az esetben, ha a pedagógus rejtett el-
várásai ellentmondásba kerülnek a kimondott elvárásokkal, esetleg az iskola értékelési 
elvárásaival vagy szabályaival.) A tanulás-módszertani támogatás révén megszerzett, te-
hát tantárgyaktól független tudás az egyes tantárgyak tanulásában kipróbálható, hiszen az 
iskolai munkában, illetve a követelmények teljesítése során a diákok számára kiderülhet, 
mennyire érdemes a tanult módszereket más területeken is alkalmazni.

Lássuk tehát, milyen tényezők játszanak szerepet a tanulás támogatásában!
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Tanulási képesség

A tanulás tanításában fontos szerepe van a diákok egyéni tanulási képességének, amely 
nem azonos az intelligenciával. A  tanulási képesség időben nem állandó, változik, fej-
leszthető, illetve a tanulási feladattól függően eltérő lehet, hasonlóan az emlékezeti telje-
sítményhez (a saját emlékezetünkkel kapcsolatos tudás gyermek- és fiatalkorban az élet-
kor előrehaladtával egyre pontosabb lesz). Bizonyosnak tűnik, hogy csak azokat a tanulá-
si stratégiákat tudjuk alkalmazni, amelyekről valóban tudásunk is van – a metaemlékezet 
az információk tárolásával és felidézésével kapcsolatos tudás, amit akár szóban is meg 
tudunk fogalmazni. A  tanulási feladatok tudatos rendszerezése az első iskolaévekben 
megjelenik (Bednorz–Schuster 2006).

A  tanulási képesség mérésére történtek kísérletek. Bäumler tanulási és emlékezeti 
tesztje (1974, idézi Bednorz–Schuster 2006) a tanulási képesség különböző összetevőit 
térképezi fel (térképes feladat a tájékozódás mérésére, szótanulási emlékezeti feladat, tár-
gyakra való emlékezési feladat, telefonszámok révén a számok és nevek közötti kapcsolat-
teremtési feladat, vizuális ingerek megjegyzése, tény-visszakérdezési feladat). Az eredmé-
nyek az intelligenciatesztek eredményeivel nem mutattak erős korrelációt, ami azt jelenti, 
hogy a vizsgálat révén valóban az intelligenciától független tanulási képességet sikerült 
mérni. Az eredmények korreláltak viszont olyan külső kritériumokkal, mint például mi-
lyen gyakran jelentkeznek a diákok, milyen gondosan dolgoznak, milyennek becsülik ta-
nulási képességüket a tanárok.

A tanulók által használt tanulási stratégiák térképezte fel Brown és Sproson vizsgálata 
(1987, idézi Bednorz–Schuster 2006), Ennek során azt nézték meg, hogy 12–14 éves 
iskolások hogyan készülnek dolgozat előtt: a diákok többsége csak átolvasta az anyagot, 
néhányan csak nézték a szöveget, de láthatóan nem olvasták el, néhányan jegyzeteket 
készítettek vagy megpróbálták elmondani a tanultakat. Páran megkértek valakit, hogy 
kérdezze ki őket, volt, aki kérdéseket állított össze az anyagból, kategóriákra osztotta azt, 
esetleg újraolvasta-átismételte. Általában azt mondhatjuk, hogy a pedagógusnak fontos 
tisztában lennie azzal, milyen módon készülnek a diákjai, s ehhez nem kell bonyolult kér-
dőíveket felvenni.

Tanulásmódszertan

A tanulásmódszertan magában foglalja a tanulási módszerek, tanulási stratégiák ismere-
tét, kipróbálását és begyakorlását, alkalmazásuk megsegítését, a tanulási szokások és a 
tanulási stílus feltérképezését, a tudatos tanulási választások megsegítését. Emellett fej-
leszti a tanuláshoz szükséges részképességeket, erősíti a tanuláshoz való viszonyt.

A tanulás tanításában elengedhetetlenül fontos az egyes módszerek, technikák isme-
rete, valamint alkalmazási területük felismerése – mindez azonban csak előfeltétel, emel-
lett meghatározó az, hogy a diákok hogyan vélekednek saját tanulásukról, milyen elkép-
zeléseik vannak róla; valamint alapvető fontosságú a tanulók igényeire és szükségleteire 
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való reagálás képessége és igénye. Ez elsősorban abban a tanári attitűdben gyökerezik, 
amely elfogadó, a diák felé forduló, az egyes diákok és a tanulócsoport tanulási helyzeté-
ből indul ki. A tanulás támogatása kifejezésben a szóhasználat révén is hangsúlyt kap az a 
szemlélet, hogy a pedagógus oldaláról nézve a fókusz a rugalmasságon, a tanulási helyzet 
széles körű felmérésén és értékelésén alapuló válaszoláson, reagáláson van.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a tanulásmódszertan használata nem feltétlenül explicit 
formában jelenik meg, hanem igen változatos formában. Vannak iskolák, amelyekben egy 
adott évfolyam minden diákja részt vesz tanulás-módszertani felkészítésben, akár külön 
tantárgyként, akár kiegészítő elemként. Más iskolákban fakultatív részvétellel kínálják, 
például szakkörként, esetleg a nevelési tanácsadó vagy a pedagógiai szakszolgálat szer-
vez tanulás-módszertani foglalkozásokat, melyeket a pedagógusok ajánlhatnak azoknak 
a tanulóknak, akiknél nehézségeket tapasztalnak. Előfordul, hogy az iskolai korrepetálás 
keretében kapnak tanulás-módszertani segítséget azok a diákok, akik valamilyen okból 
lemaradtak a társaiktól. Előfordul, hogy egy-egy pedagógus épít be tanulás-módszertani 
felkészítést a saját tantárgya tanítása során – gondoljunk olyan egyszerű példákra, mint 
a jegyzetelés tanítása, annak lépésenkénti visszajelzése, begyakorlása. A tanulásmódszer-
tant taníthatjuk a diákoknak külön nevesítés nélkül is, tanulásszervezési módok révén, 
illetve adott tanulási feladatokhoz bizonyos feldolgozási módok ajánlásával.

Tanuláshoz való viszony

A tanulás támogatásának kiindulópontja a tanuláshoz való viszony – nem szükséges bi-
zonygatni, hogy kedvezőtlen érzelmi viszony esetén nehezebben megy a tanulás. Termé-
szetesen nem arról van szó, hogy a diákok valamennyi tantárgyukkal kapcsolatban ugyan-
olyan erős tanulási késztetést, érdeklődést tanúsítsanak, hanem arról, hogy alapvetően 
pozitívan álljanak hozzá általában a tanuláshoz és így az adott tantárgy tanulási folyama-
tához is. Az érdeklődés fölkeltése és fönntartása, a tanulási motiváció kérdése más fejeze-
tek tárgyát képezi, ugyanakkor a tanulás támogatásánál is alapfeltétel. A tantárgyhoz való 
pozitív viszonyulás megteremtésében segítenek a korábbi (jó) tapasztalatok, sikerek, a 
feladatok teljesítésével kapcsolatos visszajelzések, a pedagógus személyisége és hozzáál-
lása. Fontosak a diákok családban tapasztalt mintái, nemcsak a nagyobb testvérek tanulá-
si tapasztalatai, hanem a szülőkéi is, hiszen a lifelong learning, az egész életen át tartó ta-
nulás egyre több családban napi tapasztalat (továbbképzés, átképzés, nyelvtanfolyam, 
újabb szakképzettség, diploma vagy nyelvvizsga megszerzése). Ugyanígy számolnunk 
kell a korábbi rossz tapasztalatok, tanulási kudarcok hatásával is.

A  tanuláshoz való viszonyban megjelenik a pedagógus viszonya is a diákjaihoz, a 
tantárgyához, az iskolához, adott esetben a kollégájához, akitől átvette az osztályt. Ezek 
olyan motívumok, amelyekkel számolni kell, tisztázni magunkban, így lehetővé válik, 
hogy helyükön kezeljük ezeket. Ugyanígy számba kell vennünk, hogy a diákok viselke-
dése, a tárgyunkhoz való viszonya milyen hatással van ránk. Vagyis a pedagógus saját 
motivációja a tanulási folyamat sikerének fontos tényezője.
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A tanulás támogatása jóval több annál, mint hogy a soron következő tananyag és a tanítá-
si csoport sajátosságai alapján választunk egy módszert és azt megtanítjuk a diákjaink-
nak. Ez is része lehet – ennél azonban jóval többet ad a szemlélet, amelyben dolgozunk. 
A  tanulásmódszertan segítségével kialakított és fejlesztett készségek nem tantárgyhoz 
vagy szakterülethez kötődnek, bár a begyakorlásnak kétségtelenül jó terepe a tantárgyi 
feladatok teljesítése. Ezek a készségek azonban más területre átvihetők, később pedig a 
munkafeladatok során felhasználhatók. Gyorsan változó világunkban egyre inkább fel-
értékelődnek azok a készségek, amelyek másfajta tanulási vagy munkavégzési helyzetre 
konvertálhatóak. A  tanulási készségekben és módszerekben begyakorolt tudatosság és 
önismeret mindenképpen hasznára válik a diákjainknak.

A tanulási teljesítményt negatívan befolyásolja a számonkérés vagy nyilvánosság előt-
ti szereplés (dolgozat, vizsga, felelés, prezentáció) miatti szorongás, a figyelmet elvonó 
külső ingerek (melyek esetében nagy egyéni különbségekkel számolhatunk) és személyes 
problémák, érzelmi-indulati megterhelés, aggodalmak, vágyak.

Stressz

Nem kétséges, hogy stressz terhelte helyzetben nehezebben megy a tanulás. A tanulási 
helyzetek és a tudás megmutatásának helyzetei igen eltérőek lehetnek, az általuk okozott 
stressz jellege és erőssége szempontjából, és egyéni különbségek vannak abban is, hogy a 
stressz hogyan hat a diákokra. Fontos, hogy a diákok minél korábban szert tegyenek ezzel 
kapcsolatos önismeretre (debilizáló, vagyis a teljesítményt negatívan befolyásoló és faci-
litáló, azaz a teljesítményt serkentő szorongás), illetve kipróbálhassák magukat különbö-
ző stresszel járó tanulási helyzetekben. Ehhez a pedagógus tud megfelelő terepet biztosí-
tani, lehetőséget adni a kipróbálásra, egyeztetni és értékelni a szabályokat, reflektálni a 

13.3. KÉP  A hétköznapi 
tanulás és az iskolai tanulás 
összekapcsolása jelentősen 
javíthatja a tanulás 
hatékonyságát
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helyzetekre a diákokkal. Jó, ha a diákok tisztában vannak azzal, mennyiben dolgoznak 
másként együttműködő és versengő helyzetekben, egyéni és csoporthelyzetben. Érde-
mes minél többféle helyzetben kipróbálniuk magukat, olyanokban is, amelyeket nem 
kedvelnek. Nyelvtanárok jól ismerik azt a bénultságot, amelyet a diákok mutatnak a szó-
beli nyelvvizsgára való készüléskor a vizsgahelyzet szimulációs gyakorlása során, amikor 
is a vizsgáztatót alakító tanár vagy diák rendkívül visszafogott metakommunikációja 
megzavarja a kölcsönös, többnyire bátorító kommunikációhoz szokott nyelvtanulókat.

Fontos megjegyezni, hogy általában a stressz csökkentésében nagy szerepe van a kö-
rülmények kiszámíthatóságának – ez az iskolai helyzetekben annyit tesz, hogy bármilyen 
szigorú is az értékelés, ha a tananyaggal való haladás és a számonkérések módja és üteme-
zése átlátható a diákok számára, akkor az kevésbé stresszkeltő. Az értékelés következetes-
sége ugyancsak erősíti a kiszámíthatóságot, így csökkenti a stresszt.

A legtöbb diákra bénítólag hat a számonkérés közben a tanár fenyegetőzése, szank-
ciók kilátásba helyezése. A  tanárok általában azért folyamodnak ehhez, hogy megaka-
dályozzák a puskázást, a társaknak való segítségnyújtást. Számolni kell azonban azzal, 
hogy ily módon a diákok stressztűrő képességét ugyanúgy teszteljük, mint a tudásukat, 
érdemes tehát átgondolni saját gyakorlatunkat. A szankcionálástól mentes visszajelzés a 
diákok teljesítményéről jobban segíti a tanulási folyamatot, ennek feltétele az őszinte, tá-
mogató kapcsolat tanár és diák között.

Sikerorientáció, kudarckerülés

A  tanulási folyamat megtervezésében, kivitelezésében és értékelésében fontos szerepe 
van az egyén sikerhez való viszonyának – sikerorientált vagy kudarckerülő indíttatásának 
(lásd részletesebben a 10. fejezetet). A tanulási siker illetve sikertelenség/kudarc meg-
ítélése alapvetően attribúciós kérdés, vagyis azt kell vizsgálnunk, milyen okoknak tulaj-
donítja a diák a sikertelenséget: az erőfeszítés hiányának, a feladat nehézségének, a képes-
ségei hiányának vagy a véletlennek. Ezek a tényezők lehetnek személytől függők és a sze-
mély által nem befolyásolhatóak, illetve időben stabilak vagy változók, minden esetben 
más reakciót vált ki a tanulási kudarc a diákból. Amennyiben a véletlennek tulajdonítja a 
kudarcot, nem fog több erőfeszítést tenni, hiszen nem látja befolyásolhatónak a teljesít-
ményét. Ezt a kérdést azért hozzuk újra szóba itt a tanulásmódszertan tárgyalásánál, mert 
az észlelt sikertelenség nemcsak az iskolai teljesítményre van hatással, hanem a diák saját 
tanulási folyamatáról alkotott elképzeléseire is.

Tanulási önismeret

A hatékony tanulásnak az esetek többségében feltétele a megfelelő tanulási önismeret. 
Tisztában kell lennünk azzal, milyen típusú tanulási feladatok mennek nehezebben, mire 
kell több időt szánnunk. Az önismeret fejlesztésére érdemes az iskolai csoportban a ta-
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nárnak is időt szánnia, szempontokat adni hozzá, például a tanulási szokásokkal kapcso-
latos kérdőívvel (N. Kollár – Martonné 2001), a Milyen tanuló vagy? című kérdőívvel 
(lásd Mundsack–Deese–Deese 2006) vagy Oroszlány önvizsgálat-kérdőíveivel (2004, 
2005). A szempontsor végiggondolása segíthet a diákoknak erősségeik és gyenge pont-
jaik felismerésében, ez utóbbiak fejlesztésében. Mint minden önismeret-fejlesztő mun-
kában, itt is feltétlenül figyelni kell arra, hogy a diáknak saját magáról való elképzelése 
akkor is meghatározó a tanulása szempontjából, s a diák számára az a „valódi”, ha nem 
egyezik meg a tanárai róla alkotott képével. Hiába jelezzük direkt módon vissza egy diák-
nak, hogy neki kiváló képességei vagy éppen gyenge pontjai vannak a tanulás terén, csak 
akkor változik az énképe, ha ő maga is tapasztalatokat szerez erről. A tanulási tudatosság 
csoportban történő fejlesztése alkalmat adhat arra is, hogy modellezzük az egymásnak 
való tapintatos, mégis érdemi visszajelzést, egyben az önismeretet is fejlesztve. A társak 
visszajelzései, főként kamaszkorban, sokszor hitelesebbek a diákok számára, mint a taná-
rok jelzései.

Önszabályozott tanulás

A tanulás akkor a leghatékonyabb, ha a tanuló tisztában van a saját felelősségével a tanu-
lási folyamatban, vagyis átlátja, tervezheti, majd értékelni tudja azt. Ez esetben a diák sa-
ját, elsősorban intrinzik motivációval (lásd 10. fejezet) rendelkezik, amelyet kiegészíte-
nek külső ösztönző tényezők. Jellemző a nagyfokú önállóság. Ez a hozzáállás akkor ala-
kulhat ki, ha a diák támogatást kap a pedagógusoktól. A  tanulás folyamatának (lásd 
12. fejezet) és a tanulás támogatásának legújabb felfogása szorosan együtt halad a tanulás 
pedagógiai értelmezésének konstruktivista felfogásával, amely szerint a tanuló nem át-
vesz egyfajta mások által megalkotott, kész tudást, hanem saját maga hozza létre, konst-
ruálja meg magában a tudást (Nahalka 2002). Ebben a folyamatban segítője a pedagógus, 
illetve az általa kínált tevékenységek.

Időgazdálkodás 

A tanulásmódszertan nemcsak abban segíti a diákot, hogy eredményesebben tanuljon, 
hanem abban is, hogy gyorsabban – a hatékony tanulásnak fontos tényezője az idő. Aki 
keveset akar tanulni, tanuljon jól! Ezzel a megközelítéssel azokat a diákokat is érdekeltté 
tehetjük, akik egyébként elégedettek saját tanulási teljesítményükkel.

Sokat segíthet a tananyag időbeli beosztásának tudatos meghatározása. Ha nem egy-
huzamban, koncentráltan foglalkozunk egy anyaggal, hanem különböző időpontokban, 
akkor hatékonyabb a tanulás, jobban meggyökereznek az új ismeretek. Számításba kell 
venni az új anyag interferálását a régivel: amennyiben egy anyag tanulása után ismét tanu-
lunk, ez megakadályozza az előbbi bevésődését. Különösen sokat számít a tanulási anya-
gok hasonlósága, a retroaktív és proaktív gátlás hatása valószínűbb egymáshoz hasonló 
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anyagok tanulása esetén, így érdemes a hasonló tanulnivalókat nem közvetlenül egymás 
után sorra venni. Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy a tanuló az egymáshoz közeli tanul-
nivalókban szisztematikusan összefüggéseket és eltéréseket keres, ez esetben kifejezetten 
profitálhat az anyagok egymásutániságából. A tanulás során számolni kell a fáradtsággal, 
amely csökkenti a tanulás hatékonyságát. A tanulási szakaszok közé mindenképpen érde-
mes szüneteket beiktatni, az ekkor végzett tevékenység mindenképpen különbözzön stí-
lusában a tanulási tevékenységtől, de a konkrét tevékenység megválasztása egyénenként 
változó. Ideális lehet a zenehallgatás, házimunka, lazítás, testedzés (Bednorz–Schuster 
2006), de ne legyen túl intenzív, ne emelje meg túlságosan az aktivációs szintet. A szünet 
is legyen tervezett, hiszen a hamarosan esedékes szünet növelheti a tanulási motivációt, a 
tervezés pedig erősíti a beállítódást a tanulási folyamatra.

A  tanulás megtervezésénél az időbeosztásnak kiemelt jelentősége van. A  hatékony 
időgazdálkodás tanulható, például időmérleg készítésével. Mundsack és munkatársai 
részletes, órára lebontott napirend készítését javasolják, amelyet a tapasztalatok alapján 
folyamatosan módosítani kell (Mundsack–Deese–Deese 2006). Jól használható Orosz-
lány Péter önvizsgálat-sorából a Mivel telik a napom? táblázat és összesítés (Oroszlány 
2005). Ez egy gondos naplózást jelent, idősávok szerint jelezve, mivel tölti a diák az időt, 
majd tevékenységek szerint összesítve a napi ráfordítást, alvástól a különórákig részletes 
bontásban. A tudatos időgazdálkodás gyakorlása egyben a diák saját tanulási folyamatára 
vonatkozó egyéni felelősségérzetét is erősíti.

Az időgazdálkodás egyik hatékony eszköze a délutáni tanulás során a tanulnivalók 
sorrendjének a megtervezése. Érdemes a könnyebb és nehezebb tanulnivalókat váltogat-
ni, a hasonló tantárgyakat nem közvetlenül egymás után tanulni. Sok diák kezdi a délutá-
ni készülést az írásbelikkel, ami nem feltétlenül tudatos döntés eredménye, hanem esetleg 
arra vezethető vissza, hogy az írásbeli feladat meglétét következetesebben (és könnyeb-
ben) ellenőrzik a tanárok. A tanulás során fontos szünetet is beiktatni.

Az iskolai órarend tervezésénél is szerencsés lenne figyelembe venni a tantárgyak 
napi eloszlását és sorrendjét. Jó, ha bizonyos hasonló tárgyak nem egymás utáni órákra 
kerülnek, mondjuk a később tanulni kezdett második idegen nyelvi óra ne közvetlenül a 
már jobban tudott első idegen nyelvi óra után legyen, érdemes figyelnünk a készségtár-
gyak jó elosztására is. Bármely szakos tanárként fontos figyelnünk arra, hogy testnevelés 
óra után következő óránkat máshogyan építsük fel (könnyebb bevezető gyakorlat után az 
óra második felében a diákok kifejezetten jól terhelhetőek).

Tanulás coaching

A  tanulás támogatásának új szemlélete számtalan új utat nyithat meg a pedagógusok 
előtt. Az egyik ilyen kezdeményezés a tanulás coaching, más néven diákokat kísérő okta-
tás, egy olyan fejlesztő tanácsadás, amelyben a tanár szerepe a diák fejlődését elősegítő 
támogatás. A fejlesztés célja a diák saját lehetőségeinek kiteljesítése, a célok kitűzésétől a 
tanulási folyamat tervezésén és a megfelelő tanulási stratégiák megválasztásán át a folya-
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mat értékeléséig. Ebben a szemléletben jellemző a diákok önirányító tanulása, az egy-
mástól való tanulás és az együttműködés (kooperatív tanulásszervezési formák).

Az önirányító tanulócsoportokkal végzett munkát egy kísérleti program során hol-
land általános iskolásokkal vizsgálták, öt munkaformával (tandem, csoportmunka, 
mozaik, vita és csoportos projektek), kiegészítve a programot együttműködő tanári 
teamek létrehozásával és támogatásával. (A  tandem a diákok együttműködésének és 
önirányításának egyik legegyszerűbb formája, Magyarországon a homogén tandemre a 
páros munka, a heterogén tandemre a tanulópár elnevezés használatos; Roeders–Gef-
ferth 2007.) A kontrollcsoportokkal összehasonlítva az önirányító tanulócsoportok a 
tanulmányi eredmények terén nagyobb előrehaladást értek el a vizsgált négy terület 
közül háromban (matematika, értő olvasás és földrajz), a negyedik területen (fogal-
mazás) nem találtak statisztikailag szignifikáns eltérést. A  csoportokban részt vevő 
gyerekeknél erősödött a tanulási motiváció, kedvezőbben alakult az osztály légköre, 
csökkent a társak felé irányuló elutasító megnyilvánulások mértéke. A  kísérlet zárá-
sakor erősebb önbizalmat is tanúsítottak, ez azonban később, az utótesztnél nem mu-
tatott számottevő eltérést. Érdekes megemlíteni, hogy a kísérlet lezárása után a társas 
és érzelmi változók (motiváció, önbizalom, tanulási problémák és társas légkör) újra 
a kiinduló állapothoz közelítettek, különösen egy olyan osztálynál, amelynek tanára a 
kísérlet befejeztével azonnal visszatért korábbi tanítási módszereihez (Broekman 1988, 
idézi Roeders–Gefferth 2007).

 n TANULÁSMÓDSZERTAN A GYAKORLATBAN

Az elméleti alapok és a főbb fogalmak tisztázása után lássuk, hogyan működik a tanulás 
tanítása a gyakorlatban. A következőkben áttekintjük a tanulásmódszertan fontosabb te-
rületeit.

Külső feltételek

A tanulás szempontjából ideális körülmények jelentősen segíthetik a tanulási folyamatot. 
Ezen tényezők szerepe széles körben ismert, e helyütt csak összefoglaljuk, mire érdemes 
figyelni úgy az egyéni, otthoni, mint az iskolai tanulás során.

  Rendezett hely, asztal vagy asztalrész a könyv, füzet, egyéb felszerelés elhelyezéséhez 
(legyen kéznél, elérhető távolságban mindaz, ami szükséges, de csak az).

  Megfelelő (elsősorban) ülő, kényelmes testhelyzet (pl. a testmagassághoz állítható 
szék).

  Megfelelő fényviszonyok, világítás (fontos a munkafelület helyi megvilágítása és a 
helyiség általános megvilágítása).

  Friss levegő, rendszeres szellőztetés.
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  Csend és nyugalom – egyénenként igen változó csendigény, esetleg zene (általában 
azt mondhatjuk, jobb a halk, nem dinamikus zene, olyan szöveggel, amit nem értünk, 
tehát nem figyelünk).

  Jó, ha megjelenhetnek a tanulási folyamat tervezését követő céduláink.

Belső feltételek

A tanulás akkor lehet hatékony, ha a diák ráhangolódik a tanulásra, nem gyötri éhség, 
szomjúság, fáradtság, valamint ha motivált, pozitívan viszonyul a tanuláshoz.

Figyelem

A tanulás optimalizálása érdekében a figyelem összpontosítását jó begyakorolni célzott 
feladatok révén (összefoglaló készítése, ellenérvek gyűjtése stb.). A  tanulás haté-
konyabbá tétele érdekében növelhető a figyelem terjedelme, tartóssága, fejleszthető 
a figyelem megosztásának képessége és a figyelem átvitele. A figyelem szerepét lásd a 
11. fejezetben.

Emlékezet

A mnemotechnikai módszerek az emlékezetnek arra a sajátosságára alapoznak, hogy ha a 
megtanulandó anyag információrészletei között kapcsolatot tudunk teremteni, akkor 
ezek a kapcsolatok megkönnyítik az előhívást. Ilyen módszer a helyek módszere vagy lo-
custechnika, amely igen jól használható önkényesen kiválasztott tételek rendezett soroza-
tának megjegyzéséhez. Első lépésként bizonyos adott helyeknek a sorát kell megjegyez-
ni, mondjuk az otthonunkon való végighaladást, vagy az iskolába vezető utat. Ezután út-
vonalunk minden fontos helyéhez társíthatunk egy-egy szót, annak vizuális képével. Ha 
a lista elemeit így rögzítjük, gondolatban megtéve az útvonalat automatikusan fel tudjuk 
idézni az elemeket, mivel minden hely előhív egy képet, és minden kép előhív egy szót. 
Nehézséget jelent, hogy elvont címszavak esetében közbe kell iktatni egy olyan konkrét 
szót, amely a megjegyzendő címszóhoz hasonló hangzású (Atkinson 1995; Bednorz–
Schuster 2006). Egy adott tananyag egymástól viszonylag független elemeinek megjegy-
zéséhez ez a módszer igen hasznos lehet.

A kulcsszómódszer az idegen szavak tanulásánál alkalmazható sikerrel. Lényege, hogy 
a megtanulandó idegen szóban találnunk kell egy olyan részt, amely egy magyar szóra 
hasonlít, majd egy képben összekapcsoljuk a kulcsszót és a jelentést, így jelentés alapú 
kapcsolatot hozunk létre a két szó között, például a curtain (függöny) szó megjegyzésé-
hez elképzelünk egy körtemintás függönyt (Atkinson 1995). Deli és Buda (2007) egy 
tanulási tréningen a résztvevők által nem beszélt nyelvű szavakkal gyakoroltatták be a 
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módszert, például az örmény csamics (mazsola) szó megjegyzését a mazsolával teli száj-
jal csámcsogást elképzelve.

A mnemotechnikák révén értelmes, egyedi és érdekes kapcsolatot teremtünk az ele-
mek között. Ez megvalósulhat rímalkotással (pl. „előttem van észak, hátam mögött dél, 
balra a nap nyugszik, jobbra pedig kél”), az elemek egy képben történő összekapcsolá-
sával, verbális közvetítő révén (alma – ház – magház), képsorozat készítésével, memória-
fogas használatával (egy jól ismert sorra, mint egy fogasra, akasztjuk fel a megjegyzendő 
dolgokat (Gaskó et al. 2006). A memóriafejlesztő könyvek számtalan ötletes megoldást 
kínálnak a felidézés segítésére.

Olvasás

Az olvasásnál elsősorban az olvasott szöveg értelmezésére és megjegyzésére szoktunk 
gondolni, holott az első lépés, főleg kisiskolásoknál, a hangos olvasás. Oroszlány Péter 
(2004) a kifejező olvasás gyakorlására az alábbi algoritmust javasolja:

  a diák magában olvassa át a szöveget;
  tekintse át a szöveg struktúráját;
  fogalmazzon meg minden bekezdéshez tételmondatot;
  mérje fel a szöveg ritmusát (hosszabb és rövidebb mondatok);
  mérje fel a mondatok, tagmondatok viszonyát (ellentét, magyarázat stb.);
  állapítsa meg, hol lehet szükség hangszínváltásra, szünetre, hangerőváltásra;
  gondolja végig, mikor nyílik mód tekintetváltásra, kapcsolatteremtésre a hallgatósággal;
  gondolja végig, milyen arckifejezéssel fog olvasni;
  olvassa át még egyszer a szöveget;
  végül olvassa fel a szöveget egy társának.

Amennyiben egy diák kisiskoláskorától ilyen tudatosan viszonyul egy olvasandó szöveg-
hez, számíthatunk arra, hogy az értelmező olvasásnál is szívesen használ majd különböző 
technikákat. Természetesen ezek később is elsajátíthatóak. A felolvasás begyakorlása elő-
készítheti a későbbi prezentációt, amikor a diák előzetes felkészülés alapján élőbeszéd-
ben ad elő – ekkor a megírt szövegtől való elszakadást kell lépésről lépésre megtanulni.

A szöveggel való találkozás első lépése mindig egyfajta tájékozódás, áttekintés, ami 
határozottan nem részletező olvasást jelent. Ez az áttekintés segít elhelyezni a témát a 
más meglévő ismeretrendszerben. Ezt követi a lehetséges kérdések megfogalmazása, 
ami vonatkozhat a szöveg címére (címmagyarázat) vagy az egész szövegre, majd a rész-
letes és alapos feldolgozás. A fenti elveken alapul több jól használható módszer (SQ4R, 
PQRST), melyekről később lesz szó.

Egy anyagrész feldolgozásánál különböző olvasástípusokat használhatunk. Az előol-
vasás az áttekintéshez hasonló szerepet kaphat, a tényleges olvasás az alapos feldolgozást 
jelenti, míg a kritikus olvasás már a részletekre is kiterjed.
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Dinamikus olvasás

Az iskolai tanulás egyik legfontosabb eszköze a dinamikus olvasás, amely azt jelenti, hogy 
az olvasás módját a szöveg sajátosságaihoz és az olvasás céljához igazítjuk. A dinamikus 
olvasást gyorsolvasásnak is nevezik, mivel a szemműködési technikák fejlesztése révén 
gyorsabb haladást tesz lehetővé a szövegben, de mivel a hangsúly a szövegek földolgozá-
sán van, ezt jobban kifejezi a dinamikus terminus. Oroszlány Péter tanulás-módszertani 
tréningjében a dinamikus olvasás elsajátításában szerepel a szómagyarázat, memoriterek, 
kockaforgatós feladat (amelyben a dobókocka nem látszó oldalán szereplő képet kell ki-
következtetni), légzőgyakorlatok, a perifériás látást fejlesztő és a fixációszélességet növe-
lő gyakorlatok (a fixáció az olvasás során a szemmozgás megállása, a szemünk a látóme-
zőbe eső betűsor azonosítása után ugrik tovább). A tanulási önismeret elmélyítését segíti 
az olvasási szokások (ön)értékelése, az olvasásra való ráhangolódás hangsúlyozása, a kon-
centráció fokozása, a különböző olvasási típusok közötti tudatos választás. Kifejezetten 
gyors olvasási formák alkalmazhatók a szövegeken bizonyos részcélok esetén, például a 
skimming vagy tájékozódó olvasás, amelynek során csak a mondanivaló lényegét keressük 
meg vagy a skipping vagy kereső olvasás, amellyel egy részletet kutatunk fel a szövegben. Az 
olvasás során számolnunk kell a regresszióval, azzal a szokással, hogy bár gondolataink el-
kalandoznak, a szemünk automatikusan halad tovább a sorokon, anélkül, hogy fölfognánk 
a szöveg értelmét. Amint észrevesszük, mi történt, szemünkkel visszaugrunk a korábbi 
helyre. A regresziógátlást gyakorolhatjuk a már elolvasott szöveg letakarásával, a szövegér-
tés bekezdésenkénti ellenőrzésével, kérdésekre való válaszolással vagy jegyzetkészítéssel. 
A dinamikus olvasás fejleszthető számítógépes programmal is (tíz olvasási gyakorlat idő-
méréssel, előtte írásbeli címmeditációval, majd skimminggel) (Oroszlány 2004).

A skimming önmagában is tanulható és használható. Főbb lépései:

  meghatározzuk, milyen információt keresünk;
  a könyvet a szemünktől kb. 50 centiméteres távolságban helyezzük el;
  mutatóujjunkat (vagy egy tollat) az oldal közepén csúsztatjuk lefelé, elég gyorsan 

ahhoz, hogy ne legyen időnk kimondani magunkban, amit olvasunk (Dryden–Vos 
2004).

Tanulási stratégiák a gyakorlatban

A tanulási stratégiákat feloszthatjuk elemi és komplex stratégiákra. Szitó az alábbi elemi 
stratégiákat sorolja fel: „hangos olvasás, néma olvasás, az olvasott szöveg elmondása, 
néma átismétlés, elmondás valaki másnak, a szöveg felvétele és visszajátszása, ismétlés, 
beszélgetés az anyagról társakkal, áttekintés, ismeretlen szó meghatározása, aláhúzás, pa-
rafrazeálás, kulcsfogalmak kiírása, definíciója, jegyzetelés, tanári vázlat használata, fogal-
mak diagramba rendezése, összefoglalás, kérdések feltevése az anyaggal kapcsolatban, 
kérdésekre (saját vagy másokéi) válaszolás, ábrakészítés, ábra, grafikon értelmezése, el-
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mondás vázlat vagy jegyzet alapján” (Szitó 2003, 16–18.). Elemi tanulási stratégiákat va-
lamennyien használunk, gyakorta különösebb tudatos megfontolás nélkül, esetleg adott 
tantárgyhoz köthetően. Ha a dolgozatban rendre előfordul olyan feladat, amelyben 
kulcsfogalmakat kell meghatároznunk, akkor a készülés során használni fogjuk ezt a stra-
tégiát, ugyanakkor nem biztos, hogy más tantárgy tanulásánál is alkalmazzuk.

Az elemi tanulási stratégiákat összekapcsolva építhetőek fel a komplex stratégiák. Az 
egyes elemek sorrendje meghatározó, de változatlan sorrend mellett különböző mérték-
ben mélyítve az egyes elemeket eltérő stratégiákat kapunk. Fontos a tanulási helyzethez 
és a részt vevő tanulók sajátosságaihoz alkalmazkodva alakítani a tanulási stratégiákat. 
A következőkben bemutatunk néhány elterjedt komplex tanulási stratégiát. Elnevezéseik 
az egyes szakaszok angol neveinek kezdőbetűiből állnak össze.

SQ3R stratégia 

  Survey – áttekintés, ami az új anyag struktúrájának áttekintését jelenti, így a címek, 
alcímek, a szöveg tagolása alapján kialakul az első benyomás a tananyagról, ami ak-
tiválhatja a témával kapcsolatos már meglévő ismereteket. Az előszó vagy bevezetés, 
tartalomjegyzék, egyes fejezetek összefoglalói vagy kulcsszavai elolvasásával el tudjuk 
helyezni az egyes részeket az egész kontextusában.

  Question – kérdezés, azon kérdések összegyűjtése, amelyekre választ szeretnénk kap-
ni az anyagrész olvasása után. A fejezet áttekintő kérdései (amennyiben vannak) és az 
olvasó által feltett kérdések egyaránt ide tartoznak.

  Read – (el)olvasás, alapos, értelmező módon, megállva a kulcspontoknál, rövid jegy-
zeteket készítve, megjegyezve a fontos kifejezéseket.

  Recite vagy Reread – felmondás, ami nem mechanikus ismétlést jelent, hanem a ko-
rábban feltett kérdésekre válaszok keresését.

  Review – összefoglalás vagy elismétlés, vagyis az egyes részek, fejezetek vagy más 
egységek újbóli áttekintése, az összefoglalók és a saját jegyzetek átnézése. (A straté-
gia eredetileg Robinson nevéhez kötődik, idézi Mundsack–Deese–Deese 2006; Bed-
norz–Schuster 2006).

SQ4R stratégia

A tananyag elsajátítása hat taktikai lépésből áll, melyek közül az első és a hatodik lépés 
globális taktika, a közbülsőek analitikus jellegűek (eredetileg Thomas és Robinson nevé-
hez fűződik, idézi Szitó 2003; Lukács 2006.

  Scan – letapogatás, vagyis áttekintés, amely egy átfogó összképet eredményez.
  Query – kérdezés, melynek révén a tanuló passzív befogadóból aktív szereplővé válik, 

aki maga konstruálja meg tudását.
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  Read – alapos olvasás.
  Reflect – az információk átgondolása, összefüggések megértése.
  Recite – felidézés, amely ismétlés és önellenőrzés egyben.
  Review – ismétlő áttekintés, különös tekintettel a tartalmak rendszerére és csomó-

pontjaira.

PQRST 

  Preview – előzetes áttekintés, melynek célja, hogy a diák a tartalomjegyzék, a feje-
zetek bevezetője és tartalomjegyzéke, alfejezetei és szakaszai feltérképezése révén 
benyomásokat szerezzen az anyagról, futólag átnézve az ábrákat, képeket, táblázato-
kat is. Ennek a szakasznak fontos mozzanata az adott fejezet végén lévő összefoglalás 
gondos átolvasása (ilyen összefoglaló nem minden tananyagnál áll rendelkezésre). Az 
előzetes áttekintés ad egy összképet a tárgyalt témákról és azok szerveződéséről.

A következő három lépés minden fejezetre vagy nagyobb egységre külön-külön alkalma-
zandó.

  Question – kérdés, amelyet a diák az anyaggal kapcsolatban megfogalmaz.
  Read – olvasás, melynek során a diák az előzőleg megfogalmazott kérdésére keres vá-

laszt, megkeresve a kulcsfontosságú szavakat, kifejezéseket vagy mondatokat (aláhú-
zással vagy kiemeléssel). Nem érdemes a szöveg 10-15 százalékánál többet kiemelni.

  Self-recitation – felmondás, a diák felidézi, lehetőleg hangosan, az adott tanulási egy-
ség főbb gondolatait, ellenőrizve a szövegben az információk helyes voltát.

  Test – ellenőrzés, amire az egész fejezet vagy anyagrész befejeztével kerül sor, ideális 
esetben közvetlenül a fejezet feldolgozását követően.

Az eredetileg egyetemisták számára kigondolt módszer az emlékezet fejlesztésén alapul, 
a tanulandó anyag megszervezésén, feldolgozásán és gyakorlásán. Az előzetes áttekintés 
a későbbi előhívást, a kérdés és az olvasás lépések az anyag kidolgozása révén a kódolást 
segítik, a felmondás pedig az előhívás gyakorlására szolgál. Az ellenőrzés a feldolgozást és 
az előhívást támogatja (Atkinson 1995).

SPAR módszer

  Survey – betekintés, a tanulandó anyag általános áttekintése.
  Process – feldolgozás.
  Ask – kérdések, melyeket az olvasott anyaggal kapcsolatban fogalmazunk meg.
  Review – összefoglalás.
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MURDER program (Dansereau et al. 1979, idézi Szitó 2003)

  Mood – motiváció.
  Understanding – megértés.
  Recalling – visszahívás.
  Digest – feldolgozás.
  Expanding – kiterjesztés.
  Reviewing – átt ekintés.

A MURDER programban nagy hangsúlyt kap a motiváció, ami nélkül nem lehet sikeresen 
fejleszteni a tanulási stratégiát. Egyrészt a célkitűzések és az időbeosztás – a tanuló főbb cél-
jait alcélokra és feladatokra lebontva lehet haladni –, másrészt a fi gyelem összpontosítása 
fontos – a szorongás csökkentése és a negatív önértékelés elkerülése érdekében. A visszahí-
vást az információk átalakítása révén segíthetjük, parafrazeálás (saját szavakkal megismétlés), 
hálóalkotás (logikai kapcsolatok kialakítása a szövegtartalmak között ) és a kulcsfogalmak 
kiemelése és elemzése révén. A kiterjesztés önkikérdezést jelent, olyan kérdések segítségével, 
mint hogy mit kérdeznénk a szöveg szerzőjétől vagy hogyan lehetne alkalmazni a tanultakat.

Folytathatnánk még a sort, ugyanazokra az alapelvekre építve különböző stratégiákat 
alakíthatunk ki, aszerint, hogy hova tesszük a hangsúlyt. Azért érdemes többféle stratégi-

át ismerni, hogy a tananyaghoz, a tanulási 
célhoz és legfőképpen a diákok tanulási sa-
játosságaihoz alkalmazkodva tudjunk kü-
lönböző lehetőségeket kínálni.

Jegyzetelés, gondolatt érkép

A  tanulandó anyag feldolgozásának egyik 
lépése lehet az aláhúzás vagy kiemelés, a 
vázlatírás és jegyzetelés, összefoglalás ké-
szítése. A  tanulandó anyag információi 
között  összefüggések keresése, esetleg vi-
zuális megjelenítése segíti a feldolgozást 
és a megjegyzést, különösen mivel az ak-
tív, a tartalomra vonatkoztatott  elemzés 
gátolja a mechanikus tanulást és elősegíti 
a belátáson alapuló tanulást. Természete-
sen e feldolgozáshoz az anyag összefüggé-
seit is meg kell érteni, ami szintén az el-
mélyítést segíti. A  vizuális megjelenítés 
egyik példája a gondolatt érkép, az anyag 
térképszerű felvázolása egy központi ren-

13.4. KÉP  A jegyzetkészítés az egyik 
leghatékonyabb módszer a tanulásban
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13.2. ÁBRA  A tanulás tanításának 
gondolattérképe

dezőelv alapján (Bednorz–Schuster 2006). A gondolatt érkép (mindmap, pókábra vagy 
tudástérkép néven is ismert) a tudás megkonstruálásának hatékony eszköze. A mód-
szert eredetileg Buzan dolgozta ki, hatékonyabb tanulási és jegyzetelési módszereket 
keresve. Előnye a gondolatt érképet készítő aktív, személyes részvétele a tanulnivaló fel-
dolgozásában, hiszen saját gondolatatait saját asszociációi mentén szervezi rendszerbe, 
és a vizuális ábrázolás, mivel a gondolatt érkép téri ingereket használ (irányokat, téri 
távolságot, színeket, rajzokat), bővíthető, változtatható, a hangsúlyok áthelyezhetők 
(Gyarmathy 2001b).



450 n HARMADIK RÉSZ. MEGISMERŐ FOLYAMATOK SZEREPE 

A  tanulás támogatásához tartozhat a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, a 
kreativitás fejlesztése, melyekről lásd más fejezetekben.

Általában elmondható, hogy nincs egyetlen üdvözítő módszer egy tananyag feldolgo-
zásához – a tanítandó anyagot, a tanítási célokat és a diákokat ismerve lehet jól meg-
választani a módszert. Szerencsés, ha a diákok többféle módszert megismerhetnek és ki-
próbálhatnak, így maguk is tudnak választani, elsősorban az önálló tanulás során, illetve 
fejlődhet a tanulással kapcsolatos önismeretük.

A fentieken kívül számtalan hasonló technikát találhatunk a szakirodalomban vagy 
ötölhetünk ki mi magunk. Tartsuk szem előtt, hogy a diákjaink viszonylag gyorsan alkal-
mazkodnak tanáraik számonkérési szokásaihoz, s azoknak megfelelően készülnek – ez 
az ő szempontjukból így gazdaságos. A  pedagógus tudatos módszerválasztása viszont 
hozzájárulhat ahhoz, hogy a diákok képesek legyenek többféleképpen feldolgozni külön-
böző anyagrészeket, így egyrészt jobban megtalálhatják a számukra megfelelőbb feldol-
gozási módokat, másrészt könnyebben váltanak a különböző megoldások között. Mivel 
a különböző tantárgyakat más-más tanár tanítja, sőt, gyakran előfordul, hogy ugyanaz 
a pedagógus eltérő megoldásokat alkalmaz saját különböző tárgyainál, ezért ez a váltás 
sokszor spontán módon is megvalósul.

Foglaljuk össze, hogyan támogathatja a pedagógus tanítványai tanulási folyamatát!
A tanítási folyamat tervezésénél vegyük figyelembe a csoport életkori sajátosságait, ta-

nulási sajátosságait, előzetes tapasztalatait. Használjunk változatos tanulásszervezési mó-
dokat és tanítsunk minél több módszert a tananyag elsajátítására. Segítsük az egyes diá kok 
tanulási önismeretének elmélyítését, saját tanulási repertoárjuk összeállítását Használjuk 
a tanulási teljesítményre vonatkozó visszajelzést a tanulási folyamat önszabályozásá-
nak részeként, kerüljük a megszégyenítést, ne fokozzuk a számonkérést kísérő stresszt.

tanulásmódszertan  tanulási módszer  tanulási stratégia  tanulási stílus  tanulá-
si orientáció  tanulási önismeret  tanulástámogatás  tanulási szokás  tanulási 
mintázat  tanulási képesség  tanuláshoz való viszony  sikerorientáció  kudarc-
kerülés  önszabályozott tanulás  mnemotechnikák  skimming

 n KULCSFOGALMAK
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1. Hogyan kaphat képet az osztályfőnök diákjai tanulási sajátosságairól?
2. A különböző tantárgyakban milyen tanulást segítő megoldások a leghaszno-

sabbak?
3. Hogyan ellenőrizheti a pedagógus a tanulástámogató módszerek hatékony-

ságát?
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Ez a fejezet – hasonlóan az észlelést és a figyelmet, illetve a tanulást és az 
emlékezést tárgyaló korábbi fejezetekhez – elsősorban az emberi megisme-
réssel foglalkozik. Három nagy kérdéskört tárgyalunk, amelyek mindegyike, 
szinte magától értetődő módon, kulcsfontosságú az oktatás-nevelés folya-
matainak mélyebb megértéséhez és értő alakításához. Elsőként az emberi 
megismerés fejlődésének alapvető folyamatait és mintázatait tekintjük át. 
E témakör vizsgálata a 20. század második felében a modern lélektanon belül 
önálló szakterületté alakult, ezt kognitív fejlődéslélektannak nevezzük (emlé-
keztetőül, a kogníció kifejezés megismerést, gondolkodást jelent). Természe-
tesen egy önálló tudományterületet nem lehet egyharmad fejezetnyi terje-
delemben bemutatni, de ennél többre egy tanárjelöltnek vagy tanárnak 
nincs is feltétlenül szüksége. Elsősorban azt a szemléleti keretet igyekszünk 
hát megmutatni, amelyben a mai korszerű kognitív fejlődéslélektan értelme-
zi az emberi megismerés fejlődését, annak változatosságát és zavarait.

Fejezetünk második nagyobb egysége az emberi nyelvi és kommunikációs 
képesség alapvető természetét, fejlődését, változatosságát és néhány zava-
rát mutatja be röviden. Látni fogjuk, tág értelemben ez is kognitív fejlődés: 
nemcsak azért, mert a nyelv és a kommunikáció szoros összefüggésben van 
az észleléssel, a tanulással, az emlékezéssel, és így tovább, hanem mert a 
nyelv és a kommunikáció pszichológiai mechanizmusai maguk is lényegüket 
tekintve tudáson alapuló, azaz kognitív mechanizmusok. E szakasz végén 
részletesebben is kitérünk a kognitív s egyben a kommunikációs fejlődés né-
hány fontos változatára (zavarára), köztük az autizmusra.

Harmadik nagy témánk az intelligencia. A pszichológián kívülről érkező-
nek furcsa lehet, miért két külön téma az értelmi fejlődés és az intelligencia. 
A két fogalom valóban szorosan összefügg, de a lélektani hagyományban két 
külön tudományterülethez tartoznak (kognitív [fejlődés]lélektan, illetve pszi-
chometria), mert – mint részletesebben is látni fogjuk – igen eltérő kérdések-
kel és módszertanokkal közelednek az emberi értelmi képességekhez. Míg a 
kognitív fejlődéslélektant elsősorban az a kérdés mozgatja, miféle belső fo-
lyamatok és változások húzódnak meg a fejlődő emberi képességek mögött, 
s ezek hogyan hatnak egymásra és a viselkedésre, miként hozzák létre az in-
telligens emberi viselkedést, addig az intelligencia kutatásának központi kér-
dése az, hogyan lehetséges és helyes mérnünk az értelmi képességeket, s 
miféle egyének közti különbségek tárhatóak fel e tekintetben. Ez a jól meg-
fogható és a gyakorlat számára is hasznosnak tűnő cél napjainkban részben 
erősen vitatott módszerek és gyakorlatok kialakítását motiválta. Igen fontos 
ismernünk az intelligenciamérés alapvető „logikáját”, annak néhány változa-

 n BEVEZETÉS
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 n AZ ÉRTELMI FEJLŐDÉS ALAPJAI, MODELLJEI ÉS ZAVARAI

A kiindulópont: az értelmi fejlődés empirista megközelítése

Mind az európai tudományos gondolkodásban (a filozófiában, a pszichológiában, a peda-
gógiában), mind pedig a laikus gondolkodásban hosszú, az ókorig visszanyúló hagyomá-
nyai s ma is erősen jelen lévő nyomai vannak az emberi értelem és értelmi fejlődés empi-
rista megközelítésének. Ennek számos változatát dolgozták már ki, ám a változatok alap-
vető tételei gyakran egybeesnek. Ezek szerint (1) az emberi újszülött tudás nélkül jön a 
világra, noha mintegy készen vannak a fejében a tudást elsajátító pszichés mechanizmu-
sok: elsősorban is, képes az észlelésre és a tanulásra. (2) Az értelmi fejlődés lényege ettől 
kezdve pedig a tanulás, amelynek eredménye egyfajta mennyiségi növekedés: a fejlődő 
gyermekben mintegy folyamatosan „halmozódik” a környezetéből tanulás útján meg-
szerzett tudás. (3) S ez adja a még korlátozott képességekkel rendelkező gyermek és a 
kompetens felnőtt közti különbséget: a felnőtt megismerőfolyamatai, intellektuális folya-
matai a lényegüket tekintve nem különböznek a gyermekéitől, a kettejük közti különbség 
mennyiségi: a felnőttnek (és a nagyobb, „okosabb” gyereknek) több a tudása, mert többet 
tanult. Mindez sokáig kiegészült azzal a további feltételezéssel, hogy (4) az emberi meg-
ismerőműködések alapvetően egységesek; a világ bármely aspektusáról is legyen szó, 
ugyanazok az alapvető folyamatok zajlanak a fejünkben. Vagyis bármire is vonatkozzon 
tudásunk (pl. a nyelvre, a társas viszonyainkra, a fizikai környezetünkre, mennyiségekre, 
erkölcsi szabályokra, praktikus teendőkre stb. stb.) ugyanazok az észlelési, tanulási, asszo-
ciációs stb. mechanizmusok működtetik ezeket. S azt is feltételezték az empirista model-
lekben gondolkozó filozófusok, pszichológusok és pedagógiai elméletalkotók, hogy az 
előbbiek miatt a különböző megismerőműködéseink, kognitív képességeink egységesen 
is fejlődnek. Az egységes működés és fejlődés feltételezését nevezzük ma az emberi meg-
ismerés területáltalános megközelítésének.

Ezek a klasszikus, s valójában a laikus ember szemében ma is gyakran kézenfekvő téte-
lek (hiszen látszólag valóban mi más tenné okosabbá a felnőttet a gyermeknél, mint a ta-
nulás, a tapasztalás?!) a kognitív fejlődéslélektan legalapvetőbb vitakérdéseihez vezetnek 
bennünket. Látni fogjuk, ezt a sok évszázadon keresztül fenntartott felfogást ma alapjai-
ban helytelennek és a pedagógia számára is félrevezetőnek tartjuk. S noha nincsenek még 
végleges és minden részletében kidolgozott válaszaink a kognitív fejlődéssel kapcsolatos 

tát, s azokat a vitaszempontokat is, amelyek megmutatják, miért kell a hét-
köznapi pedagógiai gyakorlatban is óvatosnak lennünk olyan alapvető fogal-
makkal (és esetenként számokkal), mint az intelligencia és az intelligencia-
hányados (IQ).
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kérdésekre, ma – mint azt az alábbiakban röviden bemutatjuk – lényegesen összetettebb-
nek és egyben árnyaltabban látjuk a gyermeki megismerés természetét és fejlődését, mint 
ez a klasszikus empirista, s egyben tanulásközpontú laikus felfogás. Mielőtt azonban a 
gyakorlatban is fontos részletek felé fordulnánk, röviden tekintsünk rá az értelmi fejlődés 
idegrendszeri hátterének néhány mozzanatára. Részben éppen a pszichológiai, köztük a 
megismerőfolyamatok idegrendszeri működésével és fejlődésével kapcsolatos rohamo-
san bővülő tudásunk vezetett el oda, hogy a fent felvázolt empirista megközelítést egy-
értelműen tévesnek tartjuk.

Az értelmi fejlődés idegrendszeri alapjai

Miért fontosak az idegrendszeri alapok?  A modern tudományos lélektan egyik alap-
vető feltevése – amit milliónyi megfigyelés és (időnként igen érdekes) kísérleti adat tá-
maszt alá –, hogy mindenfajta emberi mentális, lelki folyamat, köztük a megismerési fo-
lyamatok is, a központi idegrendszer folyamatain alapulnak, előfeltételezik a megfelelő 
módon működő emberi agyat. Illusztrációként gondoljunk csak arra a hétköznapi ta-
pasztalatra, amikor megiszunk egy pohár bort, és ettől az agyat érő kémiai hatástól átme-
netileg nemcsak megváltozik a hangulatunk, de többnyire kissé másképpen működnek 
megismerőfolyamataink is – mondjuk, bizonytalanabbak leszünk a matekben, de gyor-
sabban, jobban kezeljük a társas helyzeteket. Tudományos evidenciákért a legegyszerűbb 
a neuropszichológiához fordulni: ott szinte kimeríthetetlen tárházát találjuk adatoknak, 
amelyek azt demonstrálják, hogy az agy egy adott rendszerének valamilyen átmeneti 
vagy tartós biológiai eltérése milyen eltérésekhez vezet a pszichés működésekben (lásd 
pl. Bende et al. 2008; Csépe 2005).

Ez az alapvető összefüggés igen fontos jelenségekben nyilvánulhat meg a pedagógiá-
ban is. Három szempontot emelünk most csak ki. Egyrészt, a zavartalan intellektuális fej-
lődés zavartalan idegrendszeri fejlődést előfeltételez. Ez maga után vonja azt is, hogy az 
idegrendszer fejlődését befolyásoló, megzavaró bármilyen behatás a fogantatástól kezdve 
az egész életen keresztül komoly következményekkel járhat az értelmi fejlődésre, illetve 
működésekre. Ezeket, értelemszerűen, el kellene kerülnünk. Másrészt, az idegrendszeri 
fejlődés mélyebb megértése a tananyag és a tanítás módszertanának finomhangolását is 
nagyban segítheti: hiszen végső soron a fejlődő agy kínálja a korlátokat és a lehetősége-
ket is az értelmi fejlődés, és így a pedagógiai munka számára is. A kapcsolat ugyanakkor 
kétirányú: a jól hangolt pedagógiai „beavatkozás” tágítja az agy által kínált lehetőségek 
terét. Harmadrészt, de az előbbiekkel összefüggésben, nagyon fontos felismerni a kogni-
tív funkciók, illetve kognitív fejlődés olyan zavarait, amelyek mögött kifejezetten az ideg-
rendszer valamilyen atipikus fejlődése állhat. Ezek mindig igen speciális beavatkozást 
igényelnek, amelyek elérése érdekében a megfelelő szakemberekhez kell irányítanunk 
az illető gyermeket, mert az ilyen jellegű problémák jellegzetesen nem „magatartásbe-
li” vagy szocializációs-nevelési eredetűek, még ha a laikus számára esetenként annak is 
tűnhetnek. Végül fontos megemlíteni, hogy az utóbbi években egy új tudományterület, 
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az oktatási idegtudomány (educational neuroscience) jött létre annak érdekében, hogy az 
agykutatás eredményei és az oktatási eljárások, technikák és technológiák között minél 
szorosabb kapcsolatot teremtsen, azzal a céllal, hogy az oktatási folyamatok hatékonysá-
gát tovább növelhessük.

Néhány alapvető tény  Az idegrendszer mint szervrendszer fejlődése a méhen belül az 
elsők közt indul meg (a fogantatást követő harmadik héten már kialakul a központi ideg-
rendszer alapját képező neurális cső), és teljes érettségét a szervrendszerek közt utolsóként 
éri el – az idegrendszeri érés intenzív folyamatai az egészségesen fejlődő embernél serdü-
lőkorban fejeződnek csak be. (S tegyük hozzá, az idegrendszeri fejlődés ekkor sem szűnik 
meg: az egészséges agyban ugyanis kisebb intenzitással, de egész életen át zajlanak adaptív 
átrendeződési folyamatok.) Ez azt is jelenti, hogy kialakuló idegrendszerünk már a ter-
hesség igen korai szakaszában ki van téve a környezeti hatásoknak, s a magzatot a fejlődé-
sének korai szakaszában érő káros hatások meglehetősen gyakran komoly idegrendszeri 
fejlődési rendellenességekhez vezethetnek. Igen fontos a terhes anya megfelelő táplálko-
zása – például a folsav megfelelő mennyiségű bevitele komoly idegrendszeri fejlődési za-
varok kockázatát csökkenti; illetve az, hogy az anyát ne érjék toxikus hatások –, jól is-
mert, hogy az alkohol- vagy drogfogyasztás például igen súlyos idegrendszeri fejlődési 
zavarokat okozhat a magzatnál.

Az utóbbi évekig úgy gondolták a kutatók, hogy születés után már nem keletkeznek 
újabb idegsejtek az emberi idegrendszerben. Ma is tényként kezelhető, hogy idegsejt-
jeink döntő többsége születésünkkor már létrejött. Újabb kutatások azonban kimutatták, 
hogy idegsejtek még a felnőtt ember agyában is létrejöhetnek, s noha arányát tekintve 
nem nagy számban, ám keletkezésüket nagyban serkenti az, ha az adott agyterületet in-
tenzíven használja az illető személy. Általában is elmondható, hogy az idegrendszer alap-
vetően genetikailag vezérelt érési folyamatának elengedhetetlen összetevőjét képezi a 
megfelelő, mintegy biológiailag elvárt mennyiségű és minőségű környezeti ingerlés és az 
aktív használat.

Noha az agy térfogata születéstől a felnőttkorig négyszeresére nő, a születés utáni agyi 
fejlődés legfőbb folyamata tehát nem az újabb idegsejtek létrejötte, hanem részben 1. az 
idegsejtek közötti újabb kapcsolatok létrejötte és átrendeződése; részben 2. egyes sejtek 
megfelelően programozott pusztulása; részben pedig 3. az idegsejtek nyúlványain, az ún. 
axonokon a mielinhüvelynek nevezett szigetelőburok kialakulása. Utóbbi folyamat, a 
mielinizáció általában hatékonyabbá teszi az ingerületvezetést az idegrendszerben, s ezzel 
az agyi információfeldolgozást is. Az előbbi két folyamatot – a kapcsolatok kialakulását 
és átrendeződését, illetve a sejthalált – megint csak jelentősen befolyásolja a környezeti 
ingerlés. Az új kapcsolatok létrejötte az első két életévben a legintenzívebb, a korán érő, 
a látási feldolgozást végző vizuális kérgi területeken a 4. hónapban, a számos magasabb 
megismerőfunkcióban fontos szerepet játszó homloklebenyben a második életévben. 
A  mielinizáció folyamata ez utóbbi agyterületen csak serdülőkorban zárul le teljesen, 
noha az észlelést és a mozgásvezérlést végző kérgi területeken már az első hónapokban 
lényegében lezajlik.
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Mint jeleztük, a tipikus agyi fejlődés ugyanakkor nemcsak „felépítő” jellegű folyamatokat 
foglal magában: természetes jelenség, hogy a létrejött idegsejtek mintegy fele elpusztul a 
fejlődés során, illetve az idegsejtek között létrejött kapcsolatok jelentős része is megszű-
nik. A kutatók úgy vélik, hogy a később „programozottan” elpusztuló, azaz látszólag feles-
legesen létrejött sejtek, illetve kapcsolatok az idegrendszer plaszticitását, rugalmasságát, 
az esetleges sérülésnek való ellenállás képességét biztosítják, későbbi pusztulásuk viszont 
az információfeldolgozás hatékonyságát növeli. A serdülőkorban néhány kognitív terüle-
ten megfigyelhető gyors fejlődés például, úgy tűnik, részben sejtek és kapcsolatok cél-
szerű elvesztésével függ össze.

Az idegrendszer plaszticitása  Igen fontos és sokat kutatott idegrendszeri jellegzetes-
ség az imént említett plaszticitás, azaz az idegrendszer rugalmassága, formálhatósága. Ez 
az életkor előrehaladtával csökken, ám a felnőtt idegrendszer esetében is kimutatható, 
egészséges idegrendszer esetében egész életen keresztül.

Az idegrendszeri plaszticitás legvilágosabb, legkönnyebben megragadható példái 
agysérülések esetében, elsősorban még az intenzív fejlődés szakaszában lévő agy sérülése 
esetében figyelhetőek meg. Ilyen sérülést többnyire agyvérzés, baleset vagy csillapítha-
tatlan vérzés, epilepszia, agyi daganat miatt szükségessé vált műtét következtében szen-
ved el a fejlődő emberi agy. Példaként a műtéti beavatkozás következtében előálló sérülés 
egy különösen drámai esetét tekintsük.

Számos olyan jól dokumentált eset található az irodalomban, amikor másként 
(gyógyszeresen) nem csillapítható epilepszia miatt kisgyermekkorban kell eltávolítani 
az agykérget az egyik agyfélteke, az ún. domináns félteke esetében (ezzel azonban meg-
mentve a gyermek életét is). A domináns agyféltekében vannak a nyelvi működésekben 
kulcsszerepet játszó központok is. A műtét következtében a gyermek így elveszti az addig 

14.1. KÉP  A színes  
mobilok serkentik a csecsemő 
idegrendszeri aktivitását



14. A Z ÉRTELMI ÉS A NYELVI-KOMMUNIK ÁCIÓS FE JLŐDÉS n 459

elsajátított nyelvi képességeit is. Az ilyen esetek jelentős részében azonban az agyi kap-
csolatok rugalmas átrendeződésének, azaz a plaszticitásnak köszönhetően a gyermek ha-
marosan újra elsajátítja a nyelvet. Ennek agyi háttere az, hogy a megmaradt ép agyfélteke 
fokozatosan átveszi a nyelvi funkciókat, itt épülnek fel az eltávolított féltekével elvesztett 
nyelvi központok és hálózatok. Ezzel a tipikustól igencsak eltérő agyi szerveződés jön 
létre, amely azonban igen hatékonyan működhet. Ezekben az esetekben akár tökélete-
sen újraépülhetnek majd a gyermek nyelvi képességei: serdülőkorban ugyanis már nem 
vehető észre az érintett személy hétköznapi helyzetekben mutatott nyelvhasználatán ez 
a sajátos „fejlődési kerülőút” (noha finomabb kísérleti, mérési technikákkal, illetve ideg-
rendszeri vizsgálóeljárásokkal azért kimutatható, hogy valamivel „törékenyebb” a nyelvi 
teljesítmény, és atipikus agyi szerveződés áll a látszólag teljesen ép viselkedéses működés 
hátterében). Az agy nagyfokú korai plaszticitása fontos szerepet játszik akkor is, amikor 
példánknál sokkal kisebb, többnyire a születés folyamata során szerzett enyhébb agyi sé-
rüléseket kell kompenzálni a fejlődés során. S ami talán még fontosabb: ma úgy véljük, 
lényegében ugyanezek a folyamatok állnak a tipikus agyi és kognitív fejlődés hátterében 
is, ahogy arra később majd visszatérünk.

A későbbiekben kitérünk még néhány, a gyakorlat szempontjából is fontos idegrend-
szeri-kognitív fejlődési zavarra, most azonban a tipikus értelmi fejlődés modelljei felé, 
annak átfogó kereteivel kapcsolatos alapvető elméletek felé fordulunk, amelyek jelentős 
hatást gyakoroltak és gyakorolnak a pedagógiára is.

A klasszikus kiindulópont: Piaget elmélete

A legnagyobb hatású, ma már klasszikus elmélet a tipikus értelmi fejlődésről Jean Piaget 
(1970, 1978, 1993) nevéhez kötődik. Noha látni fogjuk, hogy a piaget-i elméletet számos 
jogos kritika éri, s ma már összességében nem tartjuk helyes modellnek a kognitív fejlő-
désről, mégis érdemes kissé részletesebben megismerkedni vele. Ez részben azért van így, 
mert igen fontos hivatkozási pont a mai fejlődéslélektanban is, alapvető szempontjait és 
tévedéseit megértve könnyebben érthetőek a mai modellek is, másrészt pedig azért, mert 
noha elmélete majd minden lényegi vonásában módosításra szorult, Piaget számtalan 
megfigyelése igen fontos támpontként szolgálhat a gyermekekkel végzett munkában.

Az alapvető fogalmak  Piaget fejlődésfelfogása konstruktivista. Ez a számunkra most 
fontos lényegét tekintve azt jelenti, hogy Piaget felfogásában a genetikailag vezérelt (bio-
lógiai) érés és a környezetből származó tapasztalat egymással szoros kölcsönhatásban 
hozza létre, építi fel, azaz konstruálja meg a gyermek fejében a világról való tudást. Az az 
információ tehát, amely az értelmi fejlődés során a fejlődő gyermekben létrejön, ott 
konstruálódik – korábban nem volt megtalálható sem a génekben, sem a környezetben. 
Azaz nem a szó klasszikus (empirista) értelmében vett tanulás a fejlődés alapmechaniz-
musa. Piaget azt is hangsúlyozza, hogy a tudás megkonstruálása, felépítése minden egyes 
gyermek esetében aktív folyamat, amely fizikai és mentális aktivitást, erőfeszítést igényel.
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Piaget elmélete jellegzetes szakaszelmélet. Míg a klasszikus empirista felfogás szerint 
az értelmi fejlődés folyamatos mennyiségi növekedés (egyre többet tanulunk és tudunk), 
a 20. század számos meghatározó jelentőségű kognitívfejlődés-kutatója – legfontosabb-
ként köztük kétségtelenül éppen Piaget (pl. 1970, 1978, 1993) – nagy mennyiségű meg-
figyelés alapján úgy vélte, a megismerés fejlődése minőségi ugrásokat mutat, azaz szaka-
szos jellegű. Eszerint a szakaszokon belül folytonos jellegű a megismerés fejlődése, míg a 
szakaszok közti átmenet a megismerőfolyamatok viszonylag gyors átrendeződését hozza 
– és ez a megismerés minden területén egyszerre zajlik le. A szakaszokat és a szakaszát-
meneteket ezek a felfogások legalábbis részben genetikailag meghatározottnak tartják, és 
ennek megfelelően a kulturális-szocializációs környezettől nagymértékben – noha nem 
teljesen – függetlennek is. Miután feltételezik, hogy a szakaszos fejlődést nagymértékben 
a genetikailag vezérelt érési folyamatok irányítják, a szakaszok sorrendjét merevnek te-
kintik, úgy vélik, a szakaszok nem cserélődhetnek fel és nem maradhatnak ki a fejlődés 
során. Piaget is úgy véli, a minőségi változás egyre magasabb szintű mentális adaptációt 
tesz lehetővé a környezethez, és a világ viszonyainak és folyamatainak egyre absztraktabb 
fogalmakban való megértését, a megismerés fokozódó rugalmasságát biztosítja.

Noha a fenti két vonása élesen elválasztja Piaget elméletét a klasszikus empirista fel-
fogásoktól, annyiban hasonlítanak egymásra, hogy ez az elmélet is jellegzetesen terület-
általános felfogást kínál az értelmi fejlődésről. Piaget alapvetően egységesnek feltételezi 
a gyermeki – és felnőtt – megismerőműködéseket, elmélete a kogníciót (értelmi műkö-
dést) és annak fejlődését egységes egészként kezeli.

Piaget szerint a megismerést és annak fejlődését két, dinamikus egyensúlyban lévő 
folyamat teszi lehetővé, szolgálja ki mindvégig a fejlődés során, ebben közösek a szaka-
szok. Az egyik ilyen folyamat az akkomodáció. Ennek lényege, hogy a gyermek a fejében 
lévő reprezentációkat hozzáilleszti a világhoz, azaz a gyermek a tudását változtatja meg 
annak érdekében, hogy az illeszkedjék a valósághoz. Ennek „tiszta” megvalósulási formá-
ja mindenféle tanulási folyamat. Az ellentétes folyamatot asszimilációnak nevezi Piaget, 
ennek lényege, hogy a gyermek ilyenkor mintegy a valóságot „írja fölül” a reprezentá-
ciói alapján, az elméje és a világ közti illesztést az (észlelt) világ megváltoztatásával hozza 
létre. Ennek „tiszta” megvalósulási formája pedig a fantázia(játék). Piaget hangsúlyozza, 
hogy ugyan időről időre e folyamatok egyike átmenetileg túlsúlyba kerülhet, ám hosz-
szabb távon dinamikus egyensúlyban, ekvilibriumban kell lenniük. Bármelyik folyamat 
tartós és erőteljes túlsúlyba kerülése ugyanis katasztrofális következményekkel járna: ha 
a gyermek elméjében az akkomodáció kerülne egyeduralomra, akkor nem lenne képes 
már állandónak észlelni a valóságot, hiszen tudását minden pillanatban ahhoz illesztené, 
folyton módosítaná. Ha az asszimiláció jutna ilyen túlsúlyra, az pedig hallucinatorikus 
jellegű élményekhez vezetne, hiszen ekkor a gyermek belső világa folyamatosan felülírná 
a külvilág észlelését. A két folyamat egyensúlyára törekvés Piaget szerint a kognitív fejlő-
dés egyik legfontosabb hajtóereje.

Végül, s erre utaltunk már, Piaget elméletében erősen hangsúlyozza a gyermek aktív 
szerepét saját értelmi fejlődésében. Ez az aktivitás kétféle értelemben is jelen van. Egy-
részt, az értelmi fejlődésben igen fontos a gyermek viselkedése. Ez, mint hamarosan lát-
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ni fogjuk, egyértelműen következik már abból is, ahogyan Piaget az első két év értelmi 
fejlődését rekonstruálja – az ún. szenzomotoros szakaszban mindenfajta megismerés a 
viselkedéssel összefüggésben lehetséges csak. Piaget szerint a gyermek cselekvéses akti-
vitása a további szakaszokban is igen fontos szerepet játszik. Másrészt, az aktivitást mint a 
megismerésre irányuló aktív mentális erőfeszítést is hangsúlyozza; a gyermek az ő szemében 
aktív megismerő, egyfajta kis kísérletező, akiben belső hajtóerő működik a világ jelensé-
geinek megismerésére, megértésére.

A kognitív fejlődés nagy szakaszai Piaget szerint  Piaget szerint négy átfogó szakaszban 
zajlik le az értelmi fejlődés, melyek meghatározott sorrendben épülnek egymásra, és hoz-
závetőlegesen megadhatóak azok az életkori időszakok is, amikor a szakaszok közötti vál-
tások bekövetkeznek. Ezeket a szakaszokat, illetve az értelmi fejlődés alapvető folyama-
tait Piaget az adott kulturális környezettől nagymértékben, noha nem teljesen független-
nek és ebben az értelemben univerzálisnak (az emberiség körében egyetemesnek) 
tekintette. Az alábbiakban áttekintjük és jellemezzük ezt a négy nagy szakaszt, de eltekin-
tünk a Piaget által azonosított alszakaszok leírásától és jellemzésétől.

1. A szenzomotoros szakasz. Ez a szakasz a születéstől mintegy kétéves korig tart. Mint az 
elnevezés is sugallja, Piaget szerint ebben a szakaszban a világ megismerését, a viselkedés 
irányítását ún. érzékszervi-mozgásos sémák szolgálják a csecsemő, illetve a kisgyermek fe-
jében. Az érzékszervi-mozgásos séma fogalmának lényege, hogy a szó szigorú értelmé-
ben még nincsenek a fejlődő gyermeknek állandó, az aktuális környezettől és viselkedés-
től független reprezentációi a világról, tárgyakról, személyekről; ehelyett olyan „környe-
zeti ingermintázat – viselkedéses válasz” sémák hordozzák tudását, melyek hatására 
bizonyos szituációkban bizonyos viselkedések jelennek meg nála. Ilyen – hogy elsőként 
egy elemi példával éljünk – a szopóreflex vagy – egy valamivel komplexebb példát említ-
ve – amikor egyéves kor körül arra a környezeti szituációra, hogy valaki a családból ki-
megy az ajtón, a gyermek integet, és azt mondja, pá-pá. Jól illusztrálja ez utóbbi példa azt, 
hogy az ilyen korú gyermek „tudása” a lényegét tekintve szituatív, a viselkedésmintázatok 
meglehetősen szigorúan kötődnek bizonyos helyzetekhez.

A szakasz egyik első és leginkább alapvető fejleménye, hogy az első hónapokban a 
gyermek megtapasztalja magát mint cselekvő, a világra hatni képes ágenst, s ezzel mintegy 
meg is húzza a közte és a külvilág közti határt. Piaget szerint ezt a célt szolgálják azok a 
– részben a gyermek saját testére irányuló – viselkedések, amelyeket a csecsemők gyak-
ran hosszasan ismételgetnek: például vokalizációk, a kezek nézése, tárgyak ütögetése, le-
tapogatása stb.

Piaget szerint az, hogy állandó reprezentációk helyett ingermintázat-viselkedésmin-
tázat sémái vannak a fejlődő gyermeknek, igen sok jelenséget megmagyaráz ebből az idő-
szakból – részben azt, amire képes a gyermek, részben pedig azt, amire nem. Így például 
Piaget szerint csak a második életévben alakul ki a gyermekben az ún. tárgyállandóság, 
azaz az arról való tudás, hogy a tárgyak és személyek akkor is léteznek, ha aktuálisan nin-
csenek jelen a gyermek környezetében, nem észleli őket. Az első életév során a gyermek 
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nem keresi a látóteréből eltűnő tárgyakat – Piaget szerint ennek tehát az az oka, hogy nem 
tekinti őket még folyamatosan létező entitásoknak.

A tárgyállandóság szerinte akkor kezd kialakulni, amikor a második életév vége felé a 
gyermek elméjében megjelennek a szimbolikus reprezentációk. Ezek már folyamatosan 
létező, absztrakt, az aktuális észleleti információk nélkül is állandó tudáshordozók. Ez 
a fejlődési fordulat teszi Piaget szerint lehetővé, hogy a gyermeknél létrejöjjön a tárgy-
állandóság. A tárgyállandóság pedig előfeltétele a nyelvi fejlődésnek, hiszen csak akkor 
tanulhatjuk meg személyek, tárgyak, tulajdonságok nevét, nyelvi címkéjét, ha ezekről ál-
landó reprezentációink vannak. Mint alább majd kissé részletesebben tárgyaljuk, a nyelv-
elsajátítás éppen a második életév vége felé gyorsul fel igazán, s Piaget magyarázatában ez 
a szimbolikus reprezentációk megjelenésének az eredménye; a gyermek állandó repre-
zentációkhoz asszociálhatja a nyelv szavait, kifejezéseit.

Piaget szerint – s ezt számos mai kutató is így gondolja (pl. Tomasello 2002) – ebben 
az életkorban a gyermek egyik legfontosabb tanulási eljárása az utánzás. Az utánzás révén 
a gyermek éppúgy tanul tárgyakkal kapcsolatos elemi rutinokat (pl. azt, hogy hogyan kell 
felkapcsolni a lámpát), mint összetettebb szociális viselkedéseket.

A szenzomotoros szakasz végétől a gyermek tudását tehát részben már szimbolikus 
reprezentációk hordozzák. A fejlődés lényegi, minőségi változásait innentől fogva az hoz-
za, mennyire rugalmasan tudja alkalmazni az ilyen, belső szimbólumokba szerveződött 
tudást.

2. A művelet előtti szakasz. Piaget elképzelése szerint ez a szakasz 2-6 éves korig tart. Na-
gyon alapvető változások zajlanak ebben a szakaszban: mint látni fogjuk, a nyelvelsajátí-
tás nagy része erre a szakaszra esik, s valóban nagyon drámai a minőségi különbség egy 
kétéves és egy hétéves gyermek képességei, értelmi teljesítménye között. E szakasz leg-
fontosabb jellemzői Piaget szerint az, hogy (1) a gyermek még nem tud valódi, sziszte-

14.2. KÉP  A homokozás  
és egyéb aktív mozgásos 
tevékenységek megalapozzák 
a későbbi finommozgás 
fejlődését, és az 
idegrendszerre gyakorolt 
hatásuk kedvezően 
befolyásolja az értelmi 
képességek alakulását is
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matikus mentális műveleteket végezni az általa reprezentált tudáson, (2) nem képes egynél 
több szempontot egyszerre érvényesíteni a gondolkodásában, illetve (3) gondolkodását 
alapvetően korlátozza az észlelt valóság. Ezekből a korlátokból a gyermeki megismerés és 
gondolkodás fontos sajátosságai magyarázhatóak, s ez a fejlődési szakasz úgy is felfogha-
tó, mint e korlátok lassú, fokozatos eltűnése. A  továbbiakban néhány példán keresztül 
szemügyre vesszük, miként jelennek meg ezek a gyermek gondolkodásában ebben az 
időszakban.

Az osztályozás és annak korlátai: az egy szempontú osztályozás. Az ilyen korú gyerme-
kek már képesek tárgyakat osztályozni, csoportokba sorolni, de egyszerre csak egyetlen 
szempont szerint. Ha egyszerre két szempontot kell figyelembe venni a tárgyak csopor-
tosításában egy feladat megoldása során, jellegzetes tévedéseket követnek el, amelyek 
arra vezethetőek vissza, hogy valamelyik szempontot figyelmen kívül hagyják. Ha pél-
dául egy kisgyermeknek egy tálon gyümölcsöket mutatunk, amelyeknek nagyobbik ré-
sze alma, a kisebbik része mondjuk körte, s feltesszük neki azt az igen egyszerűnek tűnő 
kérdést, hogy miből van több a tálon, almából vagy gyümölcsből, a kisgyermek igen nagy 
eséllyel azt válaszolja, hogy almából. Ennek oka, hogy a kétféle osztályozási szempontból 
– valami körte vagy alma, illetve gyümölcs vagy nem gyümölcs – csak az egyiket tudják 
szem előtt tartani a válaszhoz vezető gondolkodási folyamat során.

A konzerváció korlátai. Lényegében ugyanez a korlát nyilvánul meg egy látszólag igen 
eltérő jelenségben, abban, hogy az ilyen korú gyermekek látszólag nem értik a mennyisé-
gek, a térfogat, a súly állandóságát. Ha például egy alacsony, de széles pohárból egy kes-
keny, de magas pohárba öntünk át folyadékot, s a gyermeket megkérdezzük, ugyanannyi 
maradt-e a folyadék, kevesebb lett-e, vagy több, nagy eséllyel azt fogja állítani, hogy több 
lett. A hibás válasz oka Piaget magyarázatában megint csak az, hogy egyetlen dimenzióra 
összpontosítva gondolkodik a gyermek a problémáról, mégpedig, ebben az esetben, a 
poharak magasságát tartja szem előtt. Ugyanez a jelenség mutatkozik meg akkor, ha két 
párhuzamos és egyforma hosszú sorban tárgyakat helyezünk a gyermek elé oly módon, 
hogy a két sorban mindig egymás mellett legyenek a tárgyak, így jól látszódjék, hogy 
azonos mennyiségű van belőlük. Ezután az egyik sort széthúzzuk, s így az hosszabb lesz, 
miközben a tárgyak száma természetesen nem változik. Ha ekkor megkérdezzük, ugyan-
annyi, kevesebb vagy több tárgy van-e a hosszabbra nyújtott sorban, azt fogja válaszolni, 
hogy több. Ezúttal a sor hossza lesz az a kitüntetett dimenzió, amely – mivel csak ezt veszi 
figyelembe – a gyermek téves válaszához vezet.

Egocentrizmus. Az egocentrizmus itt nem valamiféle erkölcsi „fogyatékosságot”, ha-
nem megint csak a gyermek gondolkodásának egy korlátját jelenti. Mint fentebb utal-
tunk rá, a gyermek megismerőfolyamatait az elmélet szerint ebben a szakaszban erősen 
meghatározza az észlelt valóság, melytől nehezen szakad csak el. Mivel a valóságot csak a 
saját szemszögéből észlelheti, ezért általában csak a saját szempontjából képes ítéleteket 
hozni. Nehezen képes például elképzelni, miként jelenik meg a valóság valaki másnak a 
szemszögéből, szempontjából. Ez számtalan helyzetben megnyilvánul Piaget szerint. Ne-
hezen értik meg a gyerekek például, hogy valaki másnak a szemszögéből esetleg egy tárgy 
nem, vagy másként látszik. De megnyilvánul ez beszédükben is: Piaget úgy gondolja, az 
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óvodások beszéde jellegzetesen egocentrikus, mert nem veszik figyelembe a beszélgetés 
során, mit tud és mit nem tud a beszélgetőpartnerük.

Látszat és valóság megkülönböztetésének nehézségei. Megint csak az észleleti benyomá-
soknak a gondolkodásra gyakorolt erőteljes hatását mutatja Piaget szerint, hogy a gyer-
mekek gyakran nehezen birkóznak meg azzal, hogy megkülönböztessék a látszatot a va-
lóságtól – a klasszikus példa itt a pohár vízbe tett szívószál esete. A gyermekek egy része 
hajlamos azt gondolni, hogy valóban megtört a folyadékba helyezett szívószál, s nem csak 
olyannak látszik.

Előoksági gondolkodás. Végül, Piaget a gyermek gondolkodásának fenti korlátaiból ve-
zeti le azt a jellegzetességet, hogy még nem valódi oksági kölcsönhatással igyekszik ma-
gyarázni a jelenségeket. Keres ugyan magyarázatokat, de ezek esetlegesek, az egyik jelen-
ségről viszi át a magyarázat elveit a másikra. Ennek példája az animizmus, az „átlelkesítés”, 
melynek lényege, hogy természeti jelenségeket, fizikai interakciókat gyakran törekvések-
kel magyaráznak – például azért fúj a szél, mert azt szeretné, hogy ne legyen olyan meleg.

3. A konkrét műveletek szakasza. Ez a szakasz hatéves kortól mintegy tizenkét éves korig 
tart. Legfontosabb új fejleménye az, hogy itt már képes a gyermek valódi mentális műve-
letek elvégzésére, azaz képes arra, hogy tárgyakat és cselekvéseket, folyamatokat fejben 
csoportosítson, összekapcsoljon, szétválasszon, átalakítson, sorba rendezzen, és ezeket a 
mentális műveleteket visszafelé is végrehajtsa – lehetővé téve, hogy a belső reprezentáció-
kon végzett változtatásokat ne kezelje véglegesként, valódi átalakításokként. Ez egyben 
azt jelenti, hogy már nem érvényesülnek gondolkodásán a fentebb bemutatott korlátok.

Ez a leírás már a felnőttre jellemző gondolkodási képességeket sugallja, ám Piaget 
hangsúlyozza, hogy ebben a szakaszban a gyermek még csak akkor képes a valódi mentá-
lis műveletekre, ha ehhez kap fogódzót az észleléséből is, azaz, ha a gondolatban átalakí-
tandó tárgyak, események, folyamatok aktuálisan jelen is vannak – ezért beszél itt Piaget 
konkrét műveletekről.

Ezzel a gyermek gondolkodása lényegesen adaptívabbá, rugalmasabbá válik, s noha függ 
még az aktuális észleléstől, mégis, sokkal kevésbé kiszolgáltatott annak, mint korábban. Ké-
pessé válik például arra, hogy gondolatban jobban mozogjon a közeli múltban és a közeli 
jövőben, mint korábban, s a társas viselkedés szempontjából különösen fontos fejlemény, 
hogy sokkal jobban értik és követik a különféle szabályokat, mint korábban. Ugyancsak je-
lentős változás a társas viselkedések és a társas alkalmazkodás szempontjából, hogy oldódik 
az egocentrizmus: képessé válik arra a gyermek, hogy valaki másnak a szempontjából is 
megvizsgáljon jelenségeket, eseményeket, és „összebékítse” a saját nézőpontját másokéval.

Ugyanakkor problémamegoldó stratégiáik ilyenkor még nem szisztematikusak: ké-
pesek arra, hogy egy kérdést, problémát több szempontból is megvizsgáljanak, de ez a 
vizsgálat többé-kevésbé rendszertelen próbálkozásokból áll.

4. A formális műveletek szakasza. Ez a szakasz, mintegy 12 és 19 éves kor között, a gondol-
kodás igazán absztrakttá válásának időszaka. Természetesen a serdülő és a felnőtt tovább-
ra is képes mentális műveletekre, de két szempontból még hatékonyabban, adaptívabban, 
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mint a konkrét műveleti szakaszban járó gyermek. Egyrészt, a gondolkodási műveletek-
hez már nem kellenek külső, észlelési támpontok. Ez megengedi a személynek, hogy az 
aktuális valóságtól igen távol eső és nagyon absztrakt jelenségekről gondolkodjon. A ser-
dülő már képes arra, hogy a távoli jövőt latolgassa – például saját személyes jövőjét –, 
vagy, hogy az emberi életet befolyásoló absztrakt értékekről, eszmékről, erkölcsi elvekről 
is gondolkodjék. Másrészt, gondolkodási műveletei szisztematikusabbakká válnak. Ami-
kor egy probléma megoldásán gondolkozik, képes arra, hogy minden lehetséges szem-
pontot, utat következetesen szemügyre vegyen, mintegy lépésről lépésre haladva végig 
azokon.

Miért nem tartjuk ma kielégítőnek a piaget-i fejlődéselméletet?

A piaget-i fejlődéselmélet óriási hatást gyakorolt a 20. századi lélektanra és pedagógiára. 
Ennek részben az az oka, hogy igen sok releváns megfigyelésből indul ki az elmélet, más-
részt az, hogy átfogó, az értelmi fejlődés minden – Piaget szerint – lényegi jelenségére 
magyarázatot kereső teóriáról van szó; harmadrészt pedig az, hogy első pillantásra igen 
kézenfekvően alkalmazható a hétköznapi szülői-nevelői tevékenység során. Most mégis 
arra térünk majd ki, hogy az utóbbi mintegy 30-40 év számos kutatási eredményéből ki-
indulva alapjaiban vonjuk kétségbe az elméletet. A kritikák két legfontosabb irányát mu-
tatjuk csak be, s aztán látni fogjuk, miként lendítették ezek a kritikák tovább az értelmi 
fejlődés alapvető folyamatairól való gondolkodást.

A kritikák egyik fő fókusza az, hogy az újszülöttek, csecsemők és gyermekek sokkal töb-
bet tudnak, mint Piaget hitte. Ez nem elméleti nézeteltérés, hanem gondosan megtervezett 
kísérletekből nyert, jól alátámasztott tapasztalati következtetés. Hatalmas mennyiségű ku-
tatási eredmény mutatja ma már, hogy – Piaget elképzeléseivel és megfigyeléseivel éles 
ellentétben – már a néhány hónapos csecsemők is igen absztrakt tudással, sőt elméletekkel 
rendelkeznek a világ számos aspektusa kapcsán. Olyan összetett tudásrendszerekről van 
itt szó, mint például az úgynevezett naiv fizikai tudás. Susan Carey (Carey–Spelke 1994) 
például kísérleteiben részletesen demonstrálta, hogy a féléves gyermeknek már van sajátos 
fogalma a fizikai okságról, a mozgás által képviselt energiáról, a gravitációról, a mozgási te-
hetetlenségről, a fizikai tárgyak alapvető tulajdonságairól. Ez a naiv fizikai tudás persze két 
szempontból is sajátos: egyrészt, mint az elnevezés is mutatja, itt nem a tudományos fizika 
fogalmait kell a csecsemő fejébe képzelnünk; az ő mozgásienergia- vagy gravitációfogalma 
nem azonos a fizika – amúgy is változó – energia- vagy gravitációfogalmával. Másrészt 
– s megint csak ellentétben a tudományos fizikával – ez a tudás a gyermek számára nem 
verbalizálható, nem tud beszélni róla (már csak azért sem, mert ennyi idős korban egy-
általán nem tud még beszélni), s valószínűleg nincs is tudatában ezeknek az általa birtokolt 
absztrakt fogalmaknak. Mai pszichológiai terminológiánkban ez úgynevezett implicit vagy 
procedurális tudás. S igyekszünk megkülönböztetni az explicit vagy deklaratív tudástól – ez 
az a formája a tudásnak, amelyet képesek vagyunk nyelvileg is kifejezni, de legalábbis szán-
dékos cselekvésben megjeleníteni, s tudatában is vagyunk annak.
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Honnét tudjuk azonban, hogy ott vannak a fenti naiv fizikai a fogalmak a néhány hó-
napos csecsemő fejében? Sajátos kísérleti technikákkal ez jól kimutatható, így például az 
úgynevezett habituációs-diszhabituációs eljárással. Ennek során a csecsemőnek ismétel-
ten mutatnak valamilyen eseménysort vagy más ingert, amíg ezeket már érdektelennek 
nem találja – ami onnét derül ki, hogy már nem figyeli. Ez a habituációs szakasz. Majd 
egy újabb, az előbbitől valamilyen jól körülírt aspektusában eltérő eseménysort vagy in-
gert mutatnak neki, s továbbra is regisztrálják, mennyi ideig figyel erre az új látványra. Ha 
hosszan figyeli, az azt jelenti, újnak, érdekesnek találja, azaz diszhabituálódik. Például, ha 
féléves csecsemőket habituáltatunk egy alátámasztott tárgy látványára, majd egy olyan 
eseménysort mutatunk, ahol az alátámasztás eltűnik, de a tárgy lebegve marad, a csecse-
mők meglepődnek, diszhabituálódnak. Gondolhatnánk, hogy ez azért történt így, mert 
az alátámasztás eltűnte önmagában figyelemfelkeltő változás. Ám ha a habituációs sza-
kasz után egy olyan eseménysort mutatunk, ahol eltűnik az alátámasztás, és a tárgy lehull, 
ettől kevésbé lepődnek meg a gyermekek, mint a lebegő tárgy látványától – noha maga a 
látvány itt jobban megváltozott! Ebből a kutatók azt a következtetést vonták le, hogy az 
ilyen korú csecsemőknek már van implicit tudása a gravitációs erő hatásáról.

A féléves korban már igen kifinomult naiv fizikai tudás mellett például magyar kuta-
tók, Gergely György és munkatársai (1995) kimutatták, hogy 9–12 hónapos korban már 
rendelkezünk az ún. naiv pszichológiai tudás egy korai, de szintén igen absztrakt formá-
jával is: képesek vagyunk ugyanis felismerni egy egyszerű, de racionális viselkedés célját. 
Frissebb kutatási eredmények pedig azt mutatják, hogy egy tipikusan fejlődő kisgyermek 
már 15 hónapos korban képes lehet megérteni, ha valaki másnak téves vélekedése van va-
lamiről – például valaki tévesen azt hiszi, hogy az egyik dobozban van egy tárgy, miköz-
ben valójában a másikban van (Onishi–Baillargeon 2005). Hasonlóan, kísérleti adatok 
támasztják alá azt is, hogy egy néhány hónapos csecsemő már rendelkezik egy naiv meny-
nyiségfogalommal, képes megkülönböztetni élő és élettelen objektumokat mozgásmintáik 
alapján, illetve már néhány perces újszülöttek is képesek utánzásra. Mindez élesen ellent-
mond a Piaget által felrajzolt képnek, amely szerint, mint láttuk, az újszülött és a csecse-
mő fejében nincsen absztrakt tudás, csak egyszerű szenzomotoros sémák.

A képességek nem egységesek. A másik fontos, Piaget elméletének élesen ellentmondó 
eredményeket hozó kutatási irány azt tárta fel, hogy sem maga az emberi megismerő-
rendszer, sem a kognitív fejlődés nem egységes, azaz nem területáltalános. A különböző 
tudásterületek a tipikusan fejlődő gyermek esetében sem együtt, egységként lépnek előre 
szakaszról szakaszra, ám a megismerés fejlődésének legalább részben területspecifikus jel-
legére a legvilágosabb bizonyítékokat a különböző kognitív fejlődési zavarokból nyerték. 
Vannak olyan, részben genetikai eredetű zavarai a megismerés fejlődésének, amelyeket 
kifejezetten a képességek fejlődésének egyenetlen, sajátos mintázata jellemez – s ez erő-
sen arra utal, hogy a megismerés nem egyetlen nagy egységként fejlődik és működik. 
Ilyen például az autizmus, amelyre később még többször utalunk és részletesebben is ki-
térünk. Itt csak arra hívjuk fel a figyelmet, hogy noha az autizmus igen változatos for-
mában jelentkezik, általában elmondhatjuk róla, hogy bizonyos megismerési területeken 
mindig eltérő fejlődést és működést figyelhetünk meg eseteiben: mindig korlátozottan 
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működnek a társas viselkedéseket és a kommunikációt irányító tudásrendszerek, miköz-
ben gyakran – noha korántsem mindig – relatíve vagy abszolút értelemben jók például a 
téri képességek, a számolási képességek. Igen érdekes a nyelvi képességek példája, amely-
re majd a nyelv és kommunikáció viszonya kapcsán még visszatérünk.

A kognitív fejlődés nativista-moduláris felfogása

A piaget-i kognitívfejlődés-elmélet hiányosságaira rámutató empirikus kutatási eredmé-
nyek nyomán természetesen megjelentek alternatív kognitívfejlődés-koncepciók. Az 
1980-as években kibontakozó ún. nativista-moduláris kognitívfejlődés-modell szerint 
(Fodor 1983; Karmiloff-Smith 1992) azért rendelkezhetnek már az újszülöttek és a cse-
csemők is gazdag, absztrakt és egyes specifikus területekre (a világ egyes jól körülírt as-
pektusaira) vonatkozó tudásrendszerekkel, mert ezek alapjai velünk születnek. Ez a mo-
dern kognitív nativizmus alaptétele. Következménye pedig az a tágabb feltevés, hogy így 
az emberi megismerés keretei, s egyes területein az alapvető fogalmak és összefüggések 
genetikailag adottak a számunkra.

Azt is feltételezik továbbá, hogy ezek a tudásrendszerek modulok, azaz egyfajta zárt, 
önmagukban is hatékonyan működő (autonóm) információfeldolgozó egységek formájá-
ban születnek velünk, illetve jönnek létre az idegrendszer érése során, a gének által vezé-
relt módon. Legalább két okból élnek ezzel a feltevéssel. Egyrészt, mert mint említettük, a 
Piaget-féle fejlődésmodell elleni egyik fő empirikus érv az volt, hogy a különböző tudáste-
rületek sem a tipikusan fejlődő, sem az atipikusan fejlődő gyermekek esetében sem együtt, 
egyetlen egységként lépnek előre. Másrészt, azt is láttuk, hogy már nagyon korán szinte 
automatikusan működik a tudás az egyes területeken: a naiv fizikai következtetések például 
nagyon gyorsak, szinte magával az észleléssel együtt zajlanak le. A  modulokat pontosan 
ilyen működésű pszichés megismerőrendszereknek tételezték: egy-egy tudásterületre spe-
cializálódva, gyorsan, automatikusan, önállóan végzik saját feladatukat, már a fejlődés igen 
korai szakaszában. A korábban bevezetett fogalompárra utalva: a modul tehát egy adott tu-
dásterületre vonatkozó veleszületett implicit tudást hordoz és működtet.

Ez a nativista-moduláris felfogás így magyarázatot kínál mind arra, hogy miként bir-
tokolhat meglehetősen bonyolult és absztrakt tudást már a csecsemő, mind pedig arra, 
miként állhatnak elő a részben genetikai eredetű, szelektív kognitív fejlődési zavarok. 
Egyszerűen fogalmazva: azért lehet „okos” a csecsemő egyes területeken, mert ezeken a 
területeken veleszületett tudása van. S azért mutathat például a nyelv vagy a társas megér-
tés szelektíven fejlődési zavart, mert a megismerés moduljai viszonylag autonóm módon 
működnek és fejlődnek, így az egyik sérülése, eltérése nem feltétlenül jár azonos követ-
kezményekkel a többi modul fejlődésére és működésére nézve.

Noha ez a fejlődésfelfogás magyarázatot ajánl egy sor olyan jelenségre, amelyek cáfo-
latot jelentettek a piaget-i modellel szemben, bizonyos kérdéseket azonban mintegy elha-
nyagolt. S ezeknek legalábbis némelyike kulcsfontosságú az emberi értelmi fejlődés pszi-
chológiai megértése szempontjából, és fontos implikációi vannak a pedagógia számára is.
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Ilyen kérdés egyrészt a tudás két alapvető, prototipikus formájának kapcsolata a fej-
lődésben, amely pedig a mai kognitív fejlődéslélektan egyik alapvető kérdése, s kulcsfon-
tosságú a pszichológiai alapokat komolyan vevő pedagógia számára is. Hogyan függ ösz-
sze, épül egymásra az implicit és az explicit tudás a megismerés egyedfejlődésében? Úgy 
tűnik, számos tudásterületen az implicit tudás lép először működésbe: láttuk, a csecsemő 
már egy sor jelenség kapcsán képes gyorsan, automatikusan következtetéseket levonni 
anélkül, hogy ezt a tudását nyelvileg ki tudná fejezni, s vélhetően anélkül, hogy tudatában 
lenne ezeknek a benne zajló következtetési folyamatoknak. Az explicit, tudatos, nyelvileg 
is kifejezett gondolkodási folyamatokra csak jóval később látunk egyértelmű viselkedéses 
megnyilvánulásokat, 2-3 éves kortól kezdve. A későbbi tanulási folyamatokban ráadásul 
gyakran fordított megjelenési sorrendet látunk: például egy idegen nyelvet elsajátítva 
eleinte azt tudatos, lassú, erőfeszítéssel járó módon, azaz explicit tudásként használjuk, s 
csak sok gyakorlás után lesz ebből automatikus készség, implicit tudás. Ezekről a sajátos, 
de kikerülhetetlenül fontos elsajátítási jelenségekről alig volt mondanivalója a nativis-
ta-moduláris fejlődésmodelleknek.

S ezek a modellek elhanyagolták az idegrendszeri plaszticitás – korábban e fejezetben 
már tárgyalt – fontos jelenségét is. Ha a megismerésünk alapját a velünk született, s ilyen 
módon előre rögzített modulok adják, miként volna lehetséges, hogy egy-egy ilyen mo-
dul kora gyermekkori kiesése, elvesztése esetén (lásd korábbi példánkat!) a plaszticitás 
révén képesek vagyunk atipikus módon újra elsajátítani az egyszer már elsajátított, de 
elvesztett kognitív készségeket? Korántsem triviális a válasz erre a kérdésre, de az biztos, 
hogy a kognitív fejlődés nativista-moduláris modellje nem kínált rá választ – sőt, magát a 
jelenséget is igen nehéz volna beilleszteni ebbe a modellbe.

A mai neokonstruktivista kognitívfejlődés-modellek

Ez a ma széles körben használt és számos változatban fejlődő megközelítés (pl. Egyed 
2011; Karmiloff-Smith 1992; Gopnik–Meltzoff 1996) megkísérli összeegyeztetni Piaget 
elméletét és az előbb jellemzett nativista-moduláris felfogást annak érdekében, hogy 
mindkettő ellentmondásait és hiányosságait elkerülve létrehozzon egy, a korábbiaknál 
nagyobb magyarázóerővel bíró modellt a megismerés fejlődéséről.

Piaget-val és követőivel ellentétben úgy véli, hogy a megismerés fejlődésének vannak 
velünk született alapjai; de, szemben a nativista-moduláris felfogással, azt feltételezi, hogy 
ezek nem kész tudásrendszerek (modulok), hanem azoknál elemibb megismerési mű-
ködések. Egyrészt például szelektív figyelmi preferenciák: az a velünk született tendencia, 
hogy már újszülöttkortól fokozottan figyeljünk az emberi arcokra; vagy az a tendencia, 
hogy fokozottan figyeljünk az emberi beszédre. Másrészt például velünk született katego-
rizációs képességek; például az a velünk született sajátos érzékenység, amellyel beszédhan-
gokat vagyunk képesek kategorizálni már újszülöttként. Harmadrészt, velünk született 
reprezentációk: például egy séma arról, milyen az emberi arc szerkezete. S legalább ilyen 
fontos kiindulópontként, az idegrendszer konstrukciós képessége, amellyel képes felépíteni 
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a körülöttünk lévő világ egyre bonyolultabb modelljeit a különböző tudásterületeken. 
Azaz ezek és további velünk született kognitív képességek bonyolult interakciókban a 
környezettel és a biológiai éréssel együtt teszik lehetővé, hogy a csecsemő, majd a gyer-
mek igen hatékonyan tanuljon, igen gyorsan igen komplex tudást sajátítva el (Karmi-
loff-Smith 1992).

Ezen elképzelés képviselői is részben területspecifikusnak gondolják a fejlődést, de 
szerintük a modulokat nem a gének alakítják ki az idegrendszerben, illetve az elmében, 
hanem a fejlődés során, nagyrészt a tapasztalat hatására épülnek fel. S ha egy vagy több 
ilyen tudásrendszer valamilyen okból mégsem épül fel – például mert hiányoznak a ge-
netikailag kialakított kezdemények –, akkor állnak elő a fent tárgyalt szelektív kognitív 
fejlődési zavarok.

A pszichológiát a kognitív fejlődés kutatása területén már a neokonstruktivista mo-
dellek dominálják. Ez a tény indokolná, hogy még részletesebben megvizsgáljuk és ele-
mezzük ezeket. Azért nem tesszük, mert egy sajátos következményeként e tudomány-
terület fejlődésének, ezek a modellek meglehetősen bonyolultak és közben jellegzetesen 
egy-egy viszonylag szűk jelenség részletes magyarázatára törekszenek. Ez egyrészt jelleg-
zetes és természetes velejárója egy-egy tudomány fejlődésének: ahogy többet tudunk és 
egyre jobbak a magyarázataink, azok egyre bonyolultabbá is válnak; másrészt azonban 
nehézzé teszik a modellek rövid tömör bemutatását, s ami még problematikusabb, nehe-
zebbé teszik, hogy e modellek kínálta magyarázóerőt kiaknázzuk más tudományterüle-
ten is. Jelen esetben például még nem magától értetődő, miként kamatoztassuk a gyorsan 
fejlődő és gazdagodó neokonstruktivista pszichológiai magyarázatokat a kognitív fejlő-
désről a neveléstudomány területén. Biztató fejleménynek tekinthető azonban, hogy új 
tudományterületek, így például az oktatási idegtudomány részben épp ezzel a céllal jöt-
tek létre.

Mit mondanak a pszichológiai fejlődésteóriák a pedagógiának?

Bár láttuk, hogy határozottan felvázolható egy fejlődési ív a kognitív fejlődés modelljei 
kapcsán a klasszikus empirista felfogásoktól a mai neokonstruktivizmusig, érdekes mó-
don a mai, pszichológiailag inspirált pedagógiai szakirodalomban az empirista modell 
kivételével mindegyik modell jelen van: fontos pedagógiai munkák épülnek ma is piage-
tiánus és nativista-moduláris keretekre (részben ezért is tárgyaltuk azokat), miközben a 
neokonstruktivista modelleket is széles körben alkalmazzák. Az alábbiakban ezért nem 
szűken ez utóbbi modellekre építve próbálunk meg néhány alapvető következtetést meg-
fogalmazni.

Gazdag „bemenet”   A megismerés minden mai elméletének közös üzenete, hogy a 
kognitív képességek fejlődésének szempontjából igen fontos az, hogy a gyermek változa-
tos ingerekben gazdag környezetben fejlődhessen. Ez magától értetődő a piaget-i és a 
neokonstruktivista felfogások esetében, hiszen mindkettő erőteljesen hangsúlyozza a ta-
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pasztalatok fontosságát. De igencsak fontos ez a nativista-modularista elképzelések sze-
rint is, még ha időnként félre is értik azt, hogy ezek a tudás alapjait veleszületettnek tekin-
tik. Egyrészt, a nativisták szerint is szükséges egy képesség teljes kibomlásához az, hogy 
kellő mennyiségű inger érje a gyermeket. Másrészt a nativisták sem állítják azt – noha a 
nyelv, a naiv fizika, a naiv pszichológia stb. alapjait velünk születettnek, s már csecsemő-, 
illetve kisgyermekkorban működőnek tételezik –, hogy a gyermek viselkedésében is meg 
tudná nyilvánítani a fejében ott lévő tudást. Ahhoz, hogy az implicit, nem tudatos formá-
ban ott lévő és kísérleti eszközökkel kimutatható tudást a gyermek igazán használatba 
vehesse a viselkedésében is, úgy tűnik, be kell érnie a viselkedést vezérlő különböző 
rendszereknek, például a rövid távú vagy munkaemlékezetnek vagy az ún. végrehajtó 
funkcióknak (lásd 12. fejezet). Ezeknek össze is kell hangolódniuk a már korán jelen lévő 
tudásrendszerekkel. Mindez sok és változatos tapasztalatot kíván meg.

A bemenet gazdagságának, sokféleségének fontosságát ráadásul tovább hangsúlyozzák 
az újabb, területspecifikus fejlődési folyamatokat feltételező felfogások. Ha elfogadjuk – s 
mint láttuk, jó okunk van elfogadni –, hogy a gyermek és a felnőtt elméjében is részben 
erősen specifikus, a világ egy-egy jól körülírt aspektusára vonatkozó tudásrendszerek mű-
ködnek, akkor érthető, miért fontos, hogy minél többféle inger érje a gyermeket. A meg-
ismerés fejlődésének modern elméletei mindegyike azt sugallja, hogy nyelvi és nem nyel-
vi, szociális jellegű és a nem társas világra vonatkozó, sokféle területről származó gazdag 
tapasztalat kell ahhoz, hogy a tudásrendszerek kibontakozzanak s minél rugalmasabban 
legyenek alkalmazhatóak.

Gazdag „kimenet”   A gazdagság és a sokféleség fontossága azonban nemcsak a gyer-
meket érő tapasztalatok, hanem azok megnyilvánulásának oldalán is igaz. Akár alapvető-
en érésnek, akár a tapasztalatra épülő konstruktív folyamatnak tekintjük a megismerés 
fejlődését, minél több alkalmat kell biztosítanunk a gyermeknek arra, hogy aktívan hasz-
nálhassa tudását, és azt a lehető legtöbb formában nyilváníthassa meg. A Piaget-t ért kri-
tikák tárgyalásánál láttuk például, hogy már a preverbális csecsemő komplex tudást birto-
kol számos területen – ez a fajta implicit tudás azonban nagyon kevéssé nyilvánulhat meg 

14.3. KÉP  Bizonyos 
játékok, mint például a 
sakkozás, kifejezetten 
serkentik a gondolkodás 
fejlődését



14. A Z ÉRTELMI ÉS A NYELVI-KOMMUNIK ÁCIÓS FE JLŐDÉS n 471

a viselkedésében. Ahhoz, hogy a gyermek által sokféle formában elsajátított tudás igazán 
jól alkalmazhatóvá váljék, nem egyszerűen gyakorlásra, hanem minél változatosabb, sok-
félébb megnyilvánulási lehetőségre van szükség.

Finom egyéni különbségek   Végül, a Piaget-t kritizáló, elméletével szemben alternatí-
vát képviselő felfogások még inkább előtérbe helyezték azt, mennyire nagyok és egyben 
változatosak lehetnek a gyermekek fejlődése, illetve képességmintázatai közötti különb-
ségek. A  területspecifikus felfogások itt egy új dimenziót adtak az egyéni különbségek 
értelmezéséhez, hiszen már nem tekintik a fejlődő gyermek – és a felnőtt – elméjét egy 
egységes egésznek, hanem sokféle képesség, a mögöttük álló tudásrendszerek bonyolult 
összességének. Ez arra hívja fel a figyelmet – s ezt ma már számos adat is alátámasztja –, 
hogy a gyermekek fejlődése nemcsak ütemében térhet el, hanem abban is, hogy melyik 
területen milyen ütemben fejlődnek.

Amikor a megismerés egészének vagy bizonyos területeinek fejlődése már minősé-
gi elmaradást mutat, akkor természetesen kognitív fejlődési zavarról beszélünk. Az, hogy 
sokkal árnyaltabban és összetettebben látjuk a tipikus fejlődést, nem jelenti azt, hogy egy-
általán ne húzhatnánk határt a tipikus és a sérült fejlődés közé – de való igaz, hogy ez a 
határ gyakran nem húzható meg élesen. Ez különösen a neokonstruktivista keretben ké-
zenfekvő, magyarázható jól. Annak eldöntése, hogy egy adott esetben a tipikus fejlődés 
valamilyen variációjáról vagy speciális beavatkozást igénylő fejlődési zavarról van-e szó, 
speciális – pszichológusi, orvosi, gyógypedagógusi – szakismeretet s gyakran komoly ta-
pasztalatot igényel. A későbbiekben kissé bővebben is kitérünk még a kognitív fejlődés 
egyes zavaraira.

S végül, a fentiekből az is következik, hogy a mai fejlődésfelfogások, s különösen a 
neokonstruktivista modellek keretei közt a tanulási folyamatok egyénre szabott optimali-
zációja, azaz tanítási-tanulási módszerek, a tananyag, a haladási tempó, az értékelés-visz-
szajelzés személyre szabása fontos erőforrása a hatékonyabb tanulási folyamatoknak, le-
gyen szó akár a tipikus, akár az atipikus fejlődésről.

 n A NYELVI-KOMMUNIKÁCIÓS FEJLŐDÉS

Az emberi nyelvi képesség néhány alapvető jellemzője

A pszichológiában sokan érvelnek amellett, hogy talán a nyelv elsajátítására és használa-
tára való képesség az emberi faj legösszetettebb adottsága. Nézzük meg röviden, a nyelv 
mely pszichológiai jellegzetességei helyezik azt ebbe a kiemelt pozícióba!

A legfontosabb ezek közül bizonyára az, hogy míg az állatok többnyire reflexes jelhasz-
nálata mereven az inger jelenlétéhez kötött, addig az emberi nyelvhasználat gyakran füg-
getlennek mutatkozik a pillanatnyi ingerhelyzettől. Az emberi nyelvhasználatot (több-
nyire) nem (közvetlenül) a környezet ingerei, hanem a nyelvhasználó szándékai és belső 
folyamatai irányítják, s ezért a környezethez való viszonya nagymértékben rugalmas.
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A valódi emberi nyelvhasználat ugyanakkor lényegénél fogva produktív és kreatív is. 
Könnyen belátható, hogy elvben bármely beszélő végtelen számú különböző mondatot 
képes megformálni, illetve megérteni. Vegyük a következő példamondatot: 

„Budapest szép.” 

Most ágyazzuk be ezt a mondatot egy másik mondatba a következőképpen:

„János tudja, hogy Budapest szép.” 

Kétségtelen, hogy egy teljesen új mondatot kaptunk. Ám ezt megint beágyazhatjuk egy 
másik mondatba, mondjuk így: 

„Mari mondta, hogy János tudja, hogy Budapest szép.” 

S nyelvünk megengedi, hogy a végtelenségig játsszuk ezt a játékot, mindig egy teljesen új 
mondatot hozva létre. Mondhatnánk persze, hogy erre a végtelenségre a beszélőknek 
nincsen elegendő idejük és memóriájuk, ez azonban nem a nyelv korlátja. Önmagában 
nyelvi képességeink lehetővé teszik ezt a végtelen produktivitást. Az állatok ezzel szem-
ben mindig fajra jellemző mennyiségű, véges számú üzenet közül válogathatnak csak.

Nyelvészeti elemzéssel az is könnyen kimutatható, hogy fenti példamondataink nem-
csak új mondatok, de minden egyes esetben új és új nyelvtani szerkezetet mutató monda-
tok is. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az emberi elme végtelen kreativitást mutat a monda-
tok megformálásban – innen származik végtelen produktivitása.

Részben ez biztosítja, hogy az emberi nyelveken kifejezhető jelentéseket, kijelentéseink 
tartalmát nem korlátozza tér, idő és tényszerűség. Könnyedén beszélünk vagy írunk térben 
és időben igen távoli dolgokról. („Mit csináltál tegnap egész nap?” „Vajon milyen lesz a 
konferencia a jövő héten?”) S beszélhetünk olyan dolgokról, melyek legjobb tudomá-
sunk szerint nem léteztek, s nem is fognak létezni: például mondhatjuk, hogy „Milyen 
szép kölykei lehettek volna nagymamánk kutyájának, ha nem pusztult volna el olyan fia-
talon!” Az állati jelrendszerek ezzel szemben mindig az aktuális ingerkörnyezetre vonat-
kozóan hordoznak csak információt, az állathoz térben és időben közeli tényekről.

Összességében megállapíthatjuk, hogy az emberi nyelvhasználatban olyan rugalmas-
ság, produktivitás, kreativitás és kifejező erő nyilvánul meg, amely egyedülálló az ismert 
fajok jelrendszereit, jelalkalmazó képességeit tekintve.

Mint korábban, a kognitív fejlődés nativista-moduláris modelljét tárgyalva említettük, 
a nyelv elsajátítása kapcsán Noam Chomsky fogalmazott meg egy igen nagy hatású nati-
vista álláspontot (Chomsky 1966, 1975, 1995). Chomsky szerint elménkben-agyunkban 
egy külön rendszer szolgálja a nyelv elsajátítását és használatát, amelyet ő nyelvi fakultás-
nak vagy nyelvi modulnak hív. Úgy véli, ez velünk születik, és meghatározza, milyenek le-
hetnek az emberi nyelvek (és milyenek nem). A nyelvelsajátítás folyamata pedig egyrészt 
választás e veleszületett lehetőségek közül, másrészt a veleszületett formák „feltöltése” – 
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például a szavakkal és más nyelvi elemekkel. Chomsky szerint ez a nyelvi modul nagyfokú 
függetlenséget mutat fejlődésében és működésében is az elme-agy más rendszereitől, aho-
gyan maga fogalmaz: autonómiával bír. (Ez magyarázná, miért sérülhet meg külön a nyel-
vi képességünk, miközben észlelési és gondolkodási képességeink épek maradnak, illetve 
miként lehetséges, hogy értelmileg sérült gyermekek is el tudják sajátítani a nyelvet.)

Chomsky tézisei számos részletükben éles viták tárgyát képzik ma is. Azokat az általá-
nosabb tételeket azonban, amelyek szerint a nyelvelsajátítás folyamatában kulcsszerepet 
játszanak öröklött tényezők is, illetve a nyelvi tudás bizonyos fokig függetlenül fejlődik és 
működik más tudásrendszerektől és az általános értelmi képességektől, ma már kevesen 
vitatják.

Nyelv és kommunikáció viszonya

A nyelv pszichológiai mechanizmusainak tárgyalását az emberi nyelvhasználat és az állati 
jelhasználat rövid összehasonlításával kezdtük. Egy ilyen összevetés igen fontos tanulsá-
gokkal bír a kommunikáció képessége kapcsán is.

A  két fogalom – nyelv és kommunikáció – ugyanis nem esik egybe, s ez könnyen 
belátható. Kommunikálni igen hatékonyan tudunk nyelvhasználat nélkül is. Gondoljuk 
csak el, hogy betegségünkből felépülve meglátogat bennünket egy barátunk, s megkér-
dezi, jól vagyunk-e már. Mi erre nem szólunk semmit, csak hirtelenjében megcsinálunk 
száz fekvőtámaszt. Ez szavak nélkül is igen hatékony kommunikációja annak a ténynek, 
hogy meggyógyultunk. S másrészről, létezik nyelvhasználat, amely nem kommunikáció; 
hányszor használjuk a kifejezést, hogy „süketek párbeszéde”, amikor azt látjuk, hogy a be-
szélgetőpartnerek valójában nem veszik tudomásul egymás üzeneteit. Noha mindketten 
nyelvet használnak, azt a másik figyelembevétele nélkül teszik! Ahogy nem kommuniká-
ció az sem, amikor reggel a fürdőszobában magunkban beszélünk, noha ez is a nyelv aktív 
használata.

Nézzük tehát, vannak-e sajátos jellegzetességei az emberi kommunikációnak, legyen 
az nyelvi vagy nem nyelvi, összehasonlítva az állati kommunikációval. Két fontos szem-
pontból találunk különbséget.

Egyrészt, az emberi kommunikációt alapvetően jellemzi a kölcsönösség , mégpedig a 
kölcsönösség egy sajátos formája, amelynek keretei között a kommunikáció során min-
dig figyelembe vesszük a partnerünk belső, mentális állapotát, állapotait (azt, hogy mi érdek-
li, mit tud, mit érez stb.), sőt, nemcsak figyelembe vesszük, hanem építünk is mindarra, 
amit szerintünk tud, érez stb. (pl. Pléh 2012; Reboul–Moeschler 2000; Sperber–Wilson 
1986). Amikor például fekvőtámaszokkal válaszolunk arra a kérdésre, jól vagyunk-e, csak 
akkor állunk neki ennek a gyakorlatnak, ha meggyőződtünk róla, barátunk tekintete ránk 
irányul, figyel ránk. A nyelvi kommunikáció egy példáját említve: a fenti kérdésre csak 
akkor válaszolunk így: „Oh, már a katétert is kivették!”, ha feltételezzük, barátunk tudja, 
mi az a katéter, miért volt rá szükség, s talán még azt is figyelembe vesszük, nem ijesztő-e 
számára, ha ilyen komoly beavatkozásokról hall. Az állati kommunikációt általánosság-
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ban – egyedi, ritka példákat leszámítva – nem jellemzi ez a fajta kölcsönösség. A méhek 
például akkor is táncolnak, ha nem figyel rájuk a többi méh.

S ez a kölcsönösség kulcsfontosságú befogadói oldalról is: az általunk itt képviselt 
kommunikációfelfogás szerint a befogadó célja a kommunikációban mindig az, hogy ki-
következtesse a kommunikátor szándékait. Mit szándékozik üzenni a szavaival, gesztusai-
val, cselekedeteivel, s mit szándékozik elérni általuk? Ebben a kommunikációfelfogásban 
mind a kommunikátor, mind a befogadó számára a partner belső állapotai a kulcsfontos-
ságúak.

Másrészt, az emberi kommunikáció egyedülállóan rugalmas abból a szempontból, 
hogy milyen eszközökkel fejezünk ki miféle tartalmakat. Erre kiváló – ám nem egyedü-
li – példa az irónia. Amikor ironikusan azt mondjuk a sötét felhőkre mutatva: „Ma aztán 
szép időnk van!” – kijelentésünk szó szerinti jelentése éppen az ellenkezője annak, amit 
ki akarunk fejezni, amit értünk rajta az adott szituációban. Partnerünknek mégsem jelent 
gondot – figyelembe véve a helyzetet, s tudván, hogy mi is ismerjük a pillanatnyi időjá-
rást –, hogy helyesen értelmezze kijelentésünket. További példa lehet a célzás, célozgatás. 
Ennek éppen az a lényege, hogy sok mindent mondunk, csak éppen azt nem mondjuk ki, 
amit kommunikálni szeretnénk – ehelyett a partnerünkre bízzuk, hogy kikövetkeztesse 
azt. S gondoljunk csak megint fenti példánkra: a megfelelő kontextusban alkalmazva száz 
fekvőtámasz is igen hatékony és meggyőző kommunikációs eszközzé válhat. Úgy is fogal-
mazhatnánk tehát, hogy az emberi kommunikációban igen rugalmasan választunk eszkö-
zöket az általunk szándékolt jelentés kifejezésére. Az állati kommunikációban ugyanakkor 
a jeleket mindig „szó szerint” értik: a „szó szerinti” és a „szándékolt” jelentés nem válik 
el egymástól – az állatok egy jelet vagy jelsort mindig ugyanarra a kommunikációs célra 
tudnak csak használni.

Kommunikációs képességének rugalmasságával és kölcsönös jellegével az emberi faj 
– jelenlegi tudásunk szerint – éppúgy egyedül áll az állatvilágban, mint nyelvi képességei 
szempontjából. A két képesség azonban két külön képesség, amelyek egymástól függetle-
nül is tudnak működni. Alább majd látunk példákat arra, hogy egyes fejlődési zavarok mi-
ként érintik szelektíven vagy csak egyiket, vagy csak másikat. A továbbiakban áttekintjük 
a nyelvelsajátítás néhány jelenségét, előbb néhány figyelemre méltó átfogó sajátosságát, 
majd nagy szakaszait véve szemügyre.

A nyelvelsajátítás néhány fontos átfogó sajátossága

A kritikus periódus fogalma    A nyelvelsajátítás akkor zajlik le igazán tipikus módon, 
ha a gyermek maga idegrendszeri szempontból egészséges a környezet pedig nyelvi 
szempontból kellően gazdag. Szerencsére ritkán, de mégis előfordul, hogy valamelyik fel-
tétel nem áll fenn. A tudomány történetében többször előfordult, hogy olyan gyermekek 
kerültek elő különböző életkorokban, akiket addig nem ért nyelvi ingerlés, s ennek követ-
keztében nem is sajátítottak el egyetlen nyelvet sem. Részben az ő eseteikből következtet-
hetünk arra, hogy a nyelv elsajátítására létezik egy genetikailag determinált „idői ablak”, 
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amely kinyílása előtt és bezáródása után nem lehet a nyelvet elsajátítani, akármennyi 
nyelvi ingerlést kap is a személy. Ez a kritikus periódus kb. kettőtől tízéves korig tart (ko-
rai határa élesebb, mint a késői, ahol inkább fokozatos lecsengésről beszélhetünk).

A „szegényes bemenet”    Noam Chomsky (pl. 1966, 1975, 1995) hívta fel először 
annak a ténynek a jelentőségére a figyelmet, hogy a nyelvet elsajátító gyermek valójában 
gyakran igen „rossz minőségű” nyelvi anyagból „tanul”, azaz kevés és gyakran hibás infor-
mációt kap a nyelvi rendszer felépítéséhez. Noha természetesen kultúránként nagyon el-
térőek a gyermeknevelési szokások, általában igaz, hogy a szülők igen kevés explicit infor-
mációt adnak gyermekeiknek a nyelvtan szabályairól – ha egyáltalán adnak. Egy sor kul-
túrában a felnőttek alig-alig beszélnek a kisgyermekekhez, mert azok a kissé idősebb 
gyermekek társaságában töltik idejük nagy részét. Azaz a nyelvelsajátítás során többnyire 
nem kapunk explicit instrukciókat, s ráadásul a körülöttünk beszélők is gyakran monda-
nak hibás vagy töredékes mondatokat. Az egészséges gyermekek (a nagy többség) azon-
ban mindenhol nagyjából azonos tempóban, kb. hétéves korukra elsajátítják a nyelv bo-
nyolult rendszerét és tízezres nagyságrendű szókincset.

A tanulhatóság kérdése    Igen meglepően hangzik, de a modern pszicholingvisztika 
számos (talán legtöbb) képviselője azon az állásponton van, hogy a természetes nyelve-
ket nem lehet a szó szoros értelmében megtanulni. A szintaxis, a nyelvi elemek kombinálá-
sának szabályai olyan bonyolultak, hogy ha csak példamondatokból kellene megtanul-
nunk, az – matematikailag kimutatható módon – végtelenül időigényes lenne. S ugyanez 
a helyzet a szavak jelentésével: minden egyes szónak kínosan lassú találgatási folyamattal 
kellene megtanulnunk a jelentését, ha tisztán csak tanulásról lenne szó.

A mintázat állandósága    A nyelvelsajátítás időzítése, főbb szakaszai (lásd alább) min-
den nyelv anyanyelvként történő elsajátítása esetében hasonlóak, még akkor is, ha tud-
juk, hogy a nyelvek – legalábbis a felszínen – mennyire különböznek egymástól. S emel-
lett még figyelembe kell vennünk a kulturális és fizikai környezet sokféleségét és a szülői 
attitűdök és szokások végtelen változatosságát.

Ám nemcsak a hangzó nyelvek esetében van így. Azok a gyermekek, akik genetikai 
okokból süketnémán születnek, de szüleik egymás közt, a kisbaba környezetében vala-
milyen gesztusnyelvet, jelnyelvet használnak, a nyelvelsajátításnak ugyanazon a nagy sza-
kaszain mennek végig , nagyjából ugyanolyan időzítéssel és mintázattal, mint hangzó nyelvet 
elsajátító társaik! A nyelvelsajátítás mintázata még csak a használt csatorna modalitásától 
sem függ erőteljesen.

Az univerzalitás    Mint fentebb említettük, a nyelvhasználat az emberi faj sajátossága, 
specifikuma. Az emberi fajon belül azonban általános, univerzális ez a képesség. S nem-
csak abban az értelemben, hogy nem ismerünk olyan kultúrát, ahol a nyelvi rendszer ne 
engedné meg a végtelen formai gazdagságot és a végtelen kifejezőerőt (azaz nincsenek 
bonyolultabb vagy primitívebb nyelvek). Abban az értelemben is univerzális a nyelv az 
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emberiség körében, hogy alapvető jellegzetességeit tekintve nem kötődik szorosan az általá-
nos értelmi képességekhez. Egy kiemelkedően magas intelligenciájú személy és egy enyhe 
értelmi fogyatékossággal küzdő embertársunk nyelvhasználata persze sokban eltérhet 
egymástól (stílus, szókincs, változatosság stb.), de az emberi nyelv alapvető jellemzőit 
(ingerfüggetlenség, formai és tartalmi végtelenség, kreativitás) mindketten birtokolják. 
Ez azért tűnhet igen meglepőnek, mert a nyelvi rendszer, mint már utaltunk rá, igen bo-
nyolult, sokszintű, komplex – joggal várhatnánk, hogy elsajátítása legalábbis ép értelmi 
képességeket előfeltételez. Nem ez a helyzet.

A nyelv alapjainak veleszületettsége    A nyelvelsajátítás és nyelvhasználat meglepő, 
időnként paradox sajátosságait ma, legalább részben, azzal látjuk feloldhatónak, ha felté-
telezzük, hogy nyelvi képességeinknek veleszületett, speciális alapjai vannak, amelyek ki-
bontakozása szintén részben genetikailag meghatározott folyamatok eredménye, tehát a 
nyelvelsajátítás részben érési (s nem tisztán tanulási) folyamatok eredménye. A veleszületett 
alapok feltételezése ugyanis segíthet megmagyarázni a tanulhatósággal és a szegényes be-
menettel kapcsolatos jelenségeket. Ha feltételezzük továbbá, hogy a nyelv veleszületett 
alapjai speciálisak (azaz csak a nyelvvel, s nem az általános tudással kapcsolatosak), akkor 
magyarázhatóvá válik az univerzalitás említett tulajdonsága is. S ha figyelembe vesszük, 
hogy a veleszületett tudás az érés során bontakozik ki, érthetővé válhat a mintázat állan-
dóságának meglepő jellegzetessége is.

Mielőtt a nyelvelsajátítás szakaszainak ismertetésére térnénk át, hadd próbáljunk meg 
elkerülni egy időnként fel-felbukkanó félreértést. Hangsúlyozzuk, hogy az elsajátítással 
kapcsolatos fenti sajátosságok arra vonatkoznak, milyen körülmények között, hogyan sajá-
títódnak el a nyelv alapvető jellegzetességei, komponensei. Azaz, amikor azt mondjuk, hogy 
a szegényes bemenet mellett is képes a tipikusan fejlődő gyermek elsajátítani a nyelv összes 
alapvető jellegzetességét és komponensét, akkor nem azt állítjuk, hogy mindegy, hogy mi-
lyen a nyelvi inger mennyisége és minősége a gyermek környezetében. Meglepően kevés és 
meglepően gyenge minőségű nyelvi inger is elég ahhoz, hogy a tipikus gyermek elsajátítsa 
a nyelvet, de közben az is igaz, számos vizsgálat támasztja alá, hogy a gazdagabb és jobb 
minőségű nyelvi környezet nagyobb szókincshez és összetettebb és kifinomultabb nyelv-
használathoz vezet. S ezzel összefüggésben, természetesen komolyan gondoltuk, amit a ta-
nulhatóság kapcsán állítottunk – azt, hogy a nyelvet nem tisztán tanulás útján sajátítjuk el –, 
ám ez nem jelenti azt, hogy nincs szerepe a tanulásnak. Természetesen van, sőt igen fon-
tos, nélkülözhetetlen szerepe van, s a társas környezetnek kiemelt jelentősége van abból a 
szempontból, hogy mennyiben támogatja a nyelvet elsajátító gyermek tanulási folyamatait.

A nyelvelsajátítás főbb állomásai

Mindaz, amit eddig az ember nyelvi képességeiről, illetve a nyelvi rendszer komponen-
seiről, aspektusairól elmondtunk, talán érzékeltette az olvasóval, hogy itt egy olyan bo-
nyolult rendszerről van szó, amelynek elsajátítása nem magától értetődő teljesítmény. 
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A továbbiakban röviden ismertetjük a nyelv elsajátításának legfontosabb, átfogó szaka-
szait, illetve fordulópontjait. Igen figyelemreméltó és genetikai programunk szerepét hang-
súlyozza, hogy ezek a szakaszok – noha a konkrét életkorok mutatnak egyéni különbsé-
geket – nem kötődnek földrajzi területekhez, nyelvekhez, nyelvtípusokhoz vagy kultú-
rákhoz, hanem általánosak, univerzálisak az emberiség körében (lásd Bloom 1994; 
Crystal 1998).

I. A preverbális szakasz   Megközelítőleg 
az első életév tartozik ide: a csecsemők első 
valódi szavaikat többnyire egyéves koruk 
körül (általában a 10–13. hónap között) 
kezdik el használni. A  nyelv elsajátítása 
azonban eddigre már nagy utat tett meg. 
Az újszülött véletlenszerű hangadásaiból 
először a gőgicsélés, majd a gagyogás emel-
kedik ki, utóbbiban fokozatosan egyre in-
kább felismerhetőek az anyanyelv hangjai, 
hangkapcsolatai is. A csecsemő már tanulja 
a kommunikáció mintázatát is: gyakori jelen-
ség a párbeszédszerű gagyogás, amikor az 
anyával vagy gondozóval felváltva, mintegy 
beszélgetve gagyognak. Megtanulja átadni 
és átvenni a „szót”, fenntartani saját, s magá-
ra terelni, irányítani a partner figyelmét.

Általában is elmondható az elsajátítás 
folyamatáról, hogy a nyelvi megértés mindig 
megelőzi a produkciót: a csecsemő figyelme 
és tevékenysége, noha csak korlátozottan, 
de már irányítható nyelvi eszközökkel – jó-
val többet ért, mint amennyit maga nyelvileg produkálni képes. S ez még igen sokáig 
így marad (Hirsh-Pasek–Golinkoff 1996). A  csecsemők első szavai általában könnyen 
kiejthető szavak vagy a nyelv szótöredékei, amelyek a gyermek környezetében gyakori 
személyre, tárgyra vonatkoznak, valamilyen kedvelt cselekvést jeleznek, irányt, tárgyak 
eltűnését vagy megjelenését fejezik ki.

II. Az egyszavas kijelentések szakasza    Ebben az időszakban a gyermek szókincse vi-
szonylag lassan gyarapodik, másfél–két éves korra mintegy 50-150 szót tartalmaz, s ezek 
nagy részét nem is használja aktívan. A nyelvelsajátításnak, a beszédnek ezt a szakaszát 
holofrasztikus szakasznak is nevezik. A görög eredetű kifejezés arra utal, hogy a gyermek 
által használt egyszavas kijelentések valójában mondatértékűek, hiszen kívánságait fejezi 
ki azokkal, eseményeket ír le, élményeket oszt meg stb. Ezek az izolált szavak még nem 
hordoznak ragokat (az aktív produkcióban nincs jelen nyelvtan), s jelentésük gyakran a 

14.4. KÉP  A manipulációt már a preverbális 
korban is gyakran hangadással kíséri a gyermek.  

A saját „nyelvén beszél” játék közben 
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felnőtt használatukhoz képest túláltalánosított (pl. a kisgyerek számára gyakran minden 
fiatal felnőtt férfi „apa”) vagy éppen túlságosan diszkriminált (pl. csak az otthoni kutyát 
nevezi úgy, „vau-vau”).

III. Távirati beszéd és szótári robbanás    Valamikor másfél–két éves kor környékén (a 
lányok esetében általában kissé hamarabb, a fiúknál később) meglehetősen hirtelen 
megváltozik, gazdagodni és bonyolódni kezd a kisgyermek nyelvi produkciója. Két 
szempontból feltűnő a változás (noha ezek nem feltétlenül egyszerre következnek be). 
Egyrészt, hirtelen bővülni kezd a szókincs: mind az aktívan használt, mind pedig a pasz-
szívan értett szavak mennyisége igen gyors növekedésnek indul. Ezt a jelenséget hívják 
szótári robbanásnak, s nem ok nélkül: vannak olyan számítások, melyek szerint ettől fog-
va kb. ötéves korig a gyermek (passzív) szókincse naponta átlagosan mintegy tíz új szó-
val bővül!

A változás másik aspektusa abban áll, hogy a gyermek elkezdi kombinálni az aktívan 
használt szavait. Igen sajátos módon teszi ezt: általában két szót (morfémát) illeszt csak 
össze, s ezeket is úgy, hogy közben nem használ ragokat és más toldalékokat sem ún. 
funkciós (kimondottan nyelvtani funkciókat szolgáló) szavakat. Beszéde ettől az olyan 
táviratok nyelvhasználatához lesz hasonlatos, amelyek feladója takarékoskodik a szavak-
kal: „Megy be!” „Apa el.” „Vau-vau ugat.” Ezért nevezzük ezt a telegrafikus vagy távirati 
beszéd szakaszának. Noha nyelvtani értelemben még gyakran helytelen, mégis ez látvá-
nyos, nagy lépés a nyelv mint kombinatorikus szabályok által vezérelt szimbólumrendszer 
elsajátításának útján (lásd Bloom 1994).

IV. Fokozatos gazdagodás és bonyolódás    A távirati beszéd a harmadik életév végére 
tipikus esetben lényegében eltűnik, ami azt jelenti, hogy ekkor már a nyelvtan – noha 
még alakulóban lévő nyelvtan – irányítja a gyermek kijelentéseinek megformálását, s 
szolgálja mások kijelentéseinek feldolgozását. Sorban – mégpedig általában nyelvenként 
jellemző, bár nem nagyon mereven kötött sorban – jelennek meg a gyermek beszédében 
a különböző nyelvtani elemek (toldalékok, névelők, igekötők stb.), s a gyermek egyre 
bonyolultabb szerkezetű, s egyben egyre bonyolultabb jelentésviszonyokat kifejező 
mondatokat képes megérteni, illetve maga is használni. Ettől fogva fokozatos mennyiségi 
növekedés és formai gazdagodás, bonyolódás jellemzi a gyermek nyelvi képességeit.

Nehezen jelölhető ki a nyelvelsajátítás végpontja, amikor azt mondhatjuk, hogy a 
gyermek végzett az anyanyelv megtanulásával. Egyrészt, mert a szókincsünk, mentális 
lexikonunk életünk végéig bővülhet új szavakkal. S ugyancsak életünk végéig alakulhat 
pragmatikánk, azaz azzal kapcsolatos tudásunk, hogy milyen nyelvi eszközöket (szava-
kat, fordulatokat, köszöntéseket stb.) milyen társas szituációkban, milyen kommunikáci-
ós célból alkalmazzunk, alkalmazhatunk. Nyelvtanunk azonban mintegy hétéves korunk 
után már lényegében nem változik (anyanyelvünket tekintve).
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Öröklődés és környezet a nyelvelsajátításban

A nyelv és/vagy a kommunikáció elsajátításának részben genetikai eredetű zavarai    
Fentebb egyszerű, hétköznapi példákkal illusztráltuk, hogy az embereknél a kommuni-
káció el tud válni a nyelvhasználattól. Utaltunk rá, hogy erre az atipikus, a szokásostól el-
térő fejlődés is kínál példákat. Ezek azért különösen fontosak, mert arra mutatnak rá, hogy 
mindkét képesség – legalábbis bizonyos mértékig – akkor is elsajátítható, ha a másik sé-
rült. Ez arra utal, hogy legalább részben elkülönülő idegrendszeri-pszichológiai mecha-
nizmusok szolgálják fejünkben a két funkciót.

Az egyik ilyen példa a fejlődési diszfázia vagy specifikus nyelvi zavar. Ez egy olyan em-
beri fejlődési zavar, amely kisgyermekkorban jelentkezik, általában genetikai okokból és/
vagy szülés körüli idegrendszeri sérülés hatására. Vezető tünete az, hogy a nyelv elsajá-
títása erősen megkésik, s esetleg soha nem is éri el a megfelelő szintet. Ami számunkra 
most különösen érdekessé teszi ezt a problémát, az az, hogy a fejlődési diszfáziával küzdő 
gyermekek ugyanakkor nem feltétlenül mutatják a kommunikációs képességek zavarát. 
Nyelvi rendszerük sérült, de általános kommunikációs képességük nem szükségszerűen. 
Ez olyan formában jelentkezik viselkedésükben, hogy a nyelvhasználat zavarát nem nyel-
vi eszközökkel – fokozott gesztikulációval, jelek használatával, mimikával, fokozott figye-
lemmel – aktívan igyekeznek kompenzálni (Leonard 1998).

Ennek a sérülésmintázatnak bizonyos fokig a fordítottját figyelhetjük meg az autiz-
musnak, vagy átfogóbban autizmus spektrum zavarnak nevezett, szintén részben gene-
tikai talajon kibontakozó fejlődési zavar sok – noha közel sem minden – esetében. Az 
autizmussal élő személyek nem kis hányada komoly nyelvi zavarokkal is küzd (lásd pl. 
Baron-Cohen 2000). Egy kisebb részük azonban gyakorlatilag tökéletesen elsajátítja a 
nyelvet: rendelkeznek a megfelelő szókinccsel, és tökéletesen tudják alkalmazni a nyelv-
tani szabályokat. Ugyanakkor beszédük, nyelvhasználatuk mégis gyakran nagyon furcsa, 
sőt bizarr. Ez egyebek mellett abban jelentkezik, hogy nem vagy rosszul értik a célzáso-
kat, az iróniát, a vicceket – erősen hajlamosak minden kijelentést szó szerint értelmezni. 
Nagyon kevéssé tudnak részt venni teljesen hétköznapi társalgásokban: elfelejtik átadni 
vagy éppen átvenni a szót a kellő időben. Gyakran semmit sem tesznek, hogy továbblen-
düljön a beszélgetés, máskor pedig túlságosan sokat beszélnek, anélkül hogy figyelembe 
vennék a másik érdeklődését, figyelmét, tudását. Azaz, pontosan az sérült nyelvhaszná-
latukban, ami az emberi kommunikáció legfontosabb sajátossága: a kölcsönösség és a 
nyelv mint kommunikációs eszköz rugalmas használata. Ezért ma úgy tekintünk az autiz-
musra, mint a kommunikációs képesség fejlődési zavarára, amely azonban számos esetben 
lényegében ép nyelvi képességekkel társulhat (lásd pl. Tager-Flusberg 2000). Mind a spe-
cifikus nyelvi zavar, mind az autizmus spektrum zavar jelenségére hamarosan bővebben 
is visszatérünk.

Nyelvi fejlődés és nyelvi környezet, a nyelvi hátrány   Hangsúlyoztuk, hogy bár a gyer-
mekek az anyanyelvet veleszületett alapokon sajátítják el, s ehhez adott esetben megle-
pően kevés nyelvi információ is elegendő, ez a tétel a nyelv alapvető jellegzetességeinek 
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elsajátítására vonatkozik – nincs azonban szó arról, hogy ne befolyásolná a gyermek nyel-
vi fejlődését, illetve nyelvi képességeit az, hogy mennyi és milyen minőségű beszédet hall 
maga körül. Vizsgálatokból tudjuk, hogy tipikus fejlődés esetén igenis hat a gyermek 
nyelvelsajátításának sebességére, a gyermek szókincsére, nyelvhasználatának komplexitá-
sára, kifejezőkészségére, nyelvi képességeinek rugalmasságára az, hogy milyen mennyi-
ségben és minőségben használják környezetében az anyanyelvét.

Ezzel függ össze a nyelvi hátrány kérdésköre (lásd Crystal 1998). Basil Bernstein brit 
szociológus az 1970-es években egy nagy hatású, de máig élénken vitatott elméletet dol-
gozott ki arra vonatkozóan, miként befolyásolja a felnövekvő gyermek nyelvhasználatát, 
kommunikációs módját annak a családnak a struktúrája és ebből fakadó kommunikáci-
ós mintázata, „kódja”, amelyben felnő. Bernstein szerint ezek a kódok, noha nem merev 
szabályként, de összefüggenek a család társadalmi helyzetével, és hosszú távon determi-
nálják a felnövő gyermek társadalmi mobilitási lehetőségeit. Bernstein azt nevezi korláto-
zott kódnak, ahol a családon belüli merevebb szerepviszonyok miatt a nyelvi kifejezések 
erőteljesen megkötöttek, szerepekhez rögzítettek és kevéssé kifejtettek, mert a családon 
belüli hatalmi viszonyokhoz, illetve az azáltal rögzített, „megkérdőjelezhetetlen” alapel-
vekhez, előfeltevésekhez kapcsolódnak. Itt a nyelvhasználat kevésbé rugalmas, a kom-
munikált jelentések kevésbé kifejtettek, árnyaltak, s adott kontextusokhoz kötődnek. 
Bernstein szerint ez elsősorban a munkásosztálybeli családokra jellemző. Ezzel szemben 
a kidolgozott kód kommunikációs mintázata esetében a kommunikált jelentések kifejtet-
tebbek, kevesebb a magától értetődő megnyilatkozás, és ezért fontos a részletesebb, ár-
nyaltabb, rugalmasabb, pontosabb körülírás, amit a nyitottabb szerepviszonyok meg is 
engednek és szükségessé is tesznek. Bernstein szerint ez a középosztálybeli családokra 
jellemző inkább. Bernstein szerint ezek a különbségek aztán végigkísérik a gyermekeket, 
majd a felnőtteket, és oktatási esélyegyenlőtlenségekhez vezetnek: a korlátozott kódot 
használó gyermekek hátrányba kerülnek az oktatásban, különösen a humán területeken, 
s így kevesebb eséllyel jutnak el magasabb képzettséget adó oktatási szintekre. S ha eljut-
nak, akkor elsősorban nem a humán területekre orientálódnak, mert ott a kidolgozott 
kódot használók vannak előnyben.

Bernstein elméletét sokszorosan félreértették: ő sosem beszélt arról például, hogy a 
korlátozott kód egyben azt is jelentené, hogy az azt használó gyermekeknek gyengébb 
lenne az absztrakciós képességük, noha voltak, akik ezt vélték kiolvasni az elméletből. 
Sosem gondolta, hogy nagyon éles, minden vagy semmi jellegű határ lenne a kétféle kód 
között; tendenciákról beszélt, és nem szigorú szabályszerűségekről. Bármennyire félre-
értett és vitatott is az elmélet, felhívja a figyelmet arra, hogy a családi szocializáció milyen 
finom módokon befolyásolhatja, az értelmi képességektől függetlenül is, a nyelvhaszná-
laton keresztül az iskolai-társadalmi sikeresség esélyeit (magyarul lásd erről Réger 1990, 
fontos munkáját).
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Nyelv és gondolkodás, nyelv és fogalomalkotás

Igen régi, eredetileg filozófiai kérdés az, milyen viszonyban van egymással nyelv és meg-
ismerés, a nyelv és a gondolkodás. Itt csak néhány, részben gyakorlati szempontból is 
fontos mozzanatra hívjuk fel a figyelmet. A  mélyebben érdeklődőknek Pléh Csaba 
(1999) kitűnő átfogó írását ajánljuk.

Egyrészt, már a nyelv autonómiája kapcsán elmondottakból is következik, hogy okkal 
vélhetjük úgy, a gondolkodás, a fogalmi tudás nem feltételezi szigorúan a nyelv meglétét, 
nemcsak nyelvi közvetítéssel kerülhet az elménkbe. De gondolhatunk a naiv fizikai tu-
dásról elmondottakra, ahol féléves, a nyelvet még nem bíró – és főként: nem értő – cse-
csemők esetében mutatnak az adatok absztrakt fogalmi tudásra. Számos adat utal arra is, 
hogy elménk nemcsak nyelvi jellegű reprezentációkat használ, hanem képi reprezentáció-
kat is. Gondolkodásunk különböző problémák, feladatok esetében másként alkalmazza 
a gondolkodás nyelvi, illetve képi módját (a „kettős kódolás” elképzelése; Paivio 1971).

Másrészt viszont le kell szögeznünk, hogy a nyelvi csatorna rendkívül fontos a tudás 
elsajátításában, sőt – mint alább kitérünk rá – a nyelv nem egyszerűen információt „visz” 
az elmébe, hanem formálja is a megismerést, mégpedig több területen is. Tudás tehát lét-
rejöhet – és létre is jön – nyelv és nyelvi információ nélkül is, de a nyelvileg közvetített, 
gazdag és változatos információ kétségtelenül elengedhetetlen a megismerés emberi gaz-
dagságának kibontakozásához.

Számos, részben régebbi, részben újabb kísérleti eredmény mutatja a gyermek által ka-
pott nyelvi információ mennyiségének és minőségének hatását a megismerés fejlődésére. 
Tudjuk például, hogy a nyelv újonnan elsajátított szavai a gyermek számára mindig felhívást 
jelentenek arra, hogy kategóriákba rendezze az észlelt tárgyakat, jelenségeket – ha a nyelv 
önmagában nem is határozza meg azt, miként észleljük a világot, mint azt például Whorf 
(1956) felvetette, kétségtelen, hogy alakítja mind észlelésünket, mind gondolkodásunkat. 
Azt is vizsgálati eredmények dokumentálják például, hogy a társas világra, az emberi cse-
lekvések belső okaira vonatkozó tudásunk gyermekkori elsajátítását nagyban befolyásol-
ja a kapott nyelvi információ: ahol többet beszélnek a kisgyermekhez, ott kimutathatóan 
gyorsabb a szociális kogníció fejlődése (Astington–Jenkins 1999). Van kogníció, még pedig 
igen absztrakt kogníció nyelv nélkül is, de a gazdagabb, összetettebb, árnyaltabb nyelv két-
ségkívül gazdagabb, összetettebb, árnyaltabb kognícióhoz (gondolkodáshoz) vezet.

 n AZ ÉRTELMI FEJLŐDÉS, A NYELV ÉS  
A KOMMUNIKÁCIÓ ZAVARAI

A kognitív fejlődés zavarai

Mint utaltunk rá, a megismerés fejlődése a tipikusan fejlődő gyermekek esetében is jelen-
tős egyéni variációkat mutathat. Ezek a variációk – akár környezeti, akár genetikai okok-
ból, akár a kettő együtthatásából eredően – egyes gyermekeknél olyan eltérést mutatnak 



482 n HARMADIK RÉSZ. MEGISMERŐ FOLYAMATOK SZEREPE 

a tipikus mintázattól, amelyet már atipikus, s egyes esetekben zavart fejlődésnek kell te-
kintenünk. Az érthetőség kedvéért jelentősen leegyszerűsítve a kérdést, három nagy cso-
portra bontjuk ezeket a zavarokat.

Az értelmi fejlődés átfogó zavarai közé azokat soroljuk itt, ahol a megismerőfunkciók 
egészét érinti a fejlődési zavar, a megismerés egésze sérült. Hagyományosan ezt neve-
zi a köznyelv és részben a szakmai nyelv értelmi fogyatékosságnak, illetve beszél értelmi 
fogyatékossággal élő gyermekről/felnőttről. (Az „értelmi fogyatékos” kifejezést termé-
szetesen azért nem használjuk, mert ez a személyt magát címkézi.) Angolszász mintára 
az utóbbi években a hazai pszichológiai köznyelvben egyre inkább terjed az intellektuá-
lis képességzavar kifejezés (APA 2013; Lányiné Engelmayer 2009). Ilyen értelmi sérülés 
előállhat genetikai okokból (mint pl. a Down-szindróma vagy a törékeny X szindróma 
esetében), de különböző környezeti behatások eredményeképpen is (pl. a terhes nőt ért 
toxikus hatások vagy egy komplikált szülés során a gyermeknél fellépett agyi oxigénhi-
ány következtében). A következő alfejezetben kissé bővebben is kitérünk az intellektuális 
képességzavarra.

Ugyanakkor számos olyan kognitív fejlődési zavart is találunk, amely szelektív, bizo-
nyos megismerőfunkciókat érint, míg mások relatíve vagy abszolút értelemben jól mű-
ködnek, s az érintett funkciók zavara ugyanakkor nem befolyásolja alapvetően és szük-
ségszerűen a személy teljes működését. Idetartoznak olyan viszonylag gyakori zavarok, 
mint a diszkalkulia, a számolási képességek fejlődési zavara, a diszlexia, az olvasás elsajá-
tításának zavara, vagy a diszgráfia, az írás elsajátításának sérülése. Ezeket a 15. fejezetben 
tárgyaljuk részletesen.

A  pervazív („átható”) fejlődési zavarok esetében miközben néhány kulcsfontosságú 
kognitív képességhalmaz markáns fejlődési és működésbéli eltérést mutat, számos to-
vábbi viselkedéses-kognitív képesség nem feltétlenül érintett a zavarban – ám mivel az 
érintett képességek meghatározóak mind a fejlődés egésze, mind az emberi személyiség 
harmonikus, adaptív működése szempontjából, az egyébként csak bizonyos területeken 
jelen lévő zavar következményei áthatják a személyiség egészét, a személy teljes visel-
kedésmintázatát. Azaz, a pervazív fejlődési zavarok bizonyos értelemben a specifikus 
kognitív fejlődési zavarokkal mutatnak rokonságot (hiszen bizonyos funkciók érintettek, 
míg mások nem), más szempontból azonban az átfogó kognitív fejlődési zavarokra emlé-
keztetnek (hiszen a személy teljes „működését” erősen befolyásolják). Éppen ezért nem 
illeszkednek egyik korábbi csoportba sem – s éppen ezért jogos ezeket külön halmazként 
azonosítani. A pervazív fejlődési zavarok halmaza elsősorban az autizmus spektrum za-
varokat fedi. Mivel ezekben a kommunikáció is érintett, az autizmus spektrum zavarokra 
majd az intellektuális képességzavar rövid bemutatása és a nyelvi és kommunikációs za-
varok ismertetése után térünk ki.
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Az intellektuális képességzavar

Leegyszerűsítve a részleteikben eltérő és a szakmai konszenzusok fejlődésével együtt fej-
lődő definíciókat, az intellektuális képességzavar eseteiben a közös mozzanatok:

1.  az átlagosnál lényegesen gyengébb általános intellektuális működés (vagyis a kognitív 
működések minden területet érintő, átfogó zavara);

2.  a hétköznapi élet során alapvető adaptív viselkedések jelentősen korlátozott volta, be-
leértve a társas és gyakorlati alkalmazkodási készségeket;

3.  a fenti korlátok a fejlődés során, még felnőttkor (18 év) előtt alakulnak ki.

Részben a kifejezetten az érintett populációra vonatkozó tudományos ismeretek, részben 
a tágabb tudományos-szakmai konszenzus, részben pedig a fogyatékosságokkal kapcso-
latos társadalmi és intellektuális attitűdök és normák változása következtében meglehe-
tősen sokféle terminológiát alkalmaztak és alkalmaznak e zavarok címkézésére és klasszi-
fikációjára. A 19. századi eredetű oligofrénia kifejezés (s ennek súlyosság szerinti alkategó-
riái, a debilitás, imbecillitás és idiócia) még az 1990-es években is használatban voltak, 
mára azonban kiszorultak a szaknyelvből. A mai pszichológiai, gyógypedagógiai és orvo-
si szaknyelv, mint korábban is említettük, részben az értelmi fogyatékosság vagy értelmi 
elmaradás (mentális retardáció, mental retardation) kifejezést használta, s használja széles 
körben ma is. Ugyanakkor a hazai gyógypedagógiai szaknyelv a tanulásban akadályozott 
illetve az értelmileg akadályozott kifejezéseket is alkalmazza erre a csoportra (pontosab-
ban annak alcsoportijaira), részben a zavar súlyossága függvényében, noha nem teljesen 
ekvivalensen az értelmi fogyatékosság kifejezéssel. Az alkalmazott kifejezések emellett, 
nem kevés átfedéssel ugyan, de eltérnek az egyes országok szakmai hagyományai szerint 
is – pl. az Egyesült Királyságban korábban a mental handicap, újabban a learning disability 
kifejezést alkalmazzák (utóbbit az Egyesült Államokban is széles körben használják, de 
jelentősen eltérő értelemben). Mi ebben a fejezetben az elsőként Egyesült Államokban 
alkalmazott, de az utóbbi években világszerte gyorsan terjedő intellektuális képességza-
var (intellectual disability) kifejezést alkalmazzuk, Lányiné (2009) javaslatát követve.

Noha számos kritika éri ezt a megközelítést, s különösen annak merev, egyoldalú al-
kalmazását, fenti definíciónk (1) pontjával összhangban, az intellektuális képességzavar 
definíciójában, s különösen orvosi szemléletű diagnózisában központi szerepet kap az 
IQ. Az orvosi diagnózisok definícióit kodifikáló BNO-10 (WHO 1993) például 4+2 al-
kategóriára osztja az általa a magyar fordításban is mentális retardációnak nevezett za-
vart, annak súlyossága alapján, és hozzávetőleges IQ-értékeket rendel ezekhez a kategó-
riákhoz. A 14.1. táblázatban a négy súlyossági alkategóriákhoz rendelve néhány alapvető 
viselkedéses sajátosságot is felsorolunk (részben Katz–Lazcano-Ponce 2008 nyomán).

Azon közös jellegzetességek mellett, hogy átfogó intellektuális korlátok és ezzel ösz-
szefüggő adaptációs nehézségek mindig jelen vannak, és ezek a fejlődés folyamatában 
manifesztálódnak, az intellektuális képességzavar okait, neurális és egyéb biológiai as-
pektusait, pszichológiai profilját, valamint viselkedéses megnyilvánulásait és járulékos 
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jellegzetességeit tekintve is rendkívüli változatosságot mutat. Ezért is lehet indokolt a 
többes szám használata, s intellektuális képességzavar helyett intellektuális képességza-
varokról beszélni.

Az intellektuális képességzavarok gyakoriságát tekintve az adatok meglepően szór-
nak. A szakirodalom többnyire 2-3%-os gyakoriságot talál és említ, s ezen belül némi-
képp eltolódott férfi:nő arányt (≈1,5:1). Ám ha nem önmagában az IQ dominál az esetek 
azonosításában, hanem az általunk is említett korszerű definícióknak megfelelően az 
adaptív viselkedések színvonala is kellő szerepet kap, az arány egyes felmérésekben vala-
melyest 1% alá csökken. (Ugyanakkor publikáltak már 9,7%-os előfordulási gyakoriságot 
is – lásd Shea 2006 összefoglalását). Maulik és munkatársai (2011) metaelemzése 1989 
és 2009 közt publikált 52 empirikus tanulmány alapján 1,037%-ra kalkulálja az intellek-
tuális képességzavar átlagos előfordulási gyakoriságát a nyugati társadalmakban.

Még egyszer hangsúlyozzuk: a kognitív képességek markánsan atipikus fejlődése mö-
gött az agy tipikustól eltérő fejlődése áll. Az intellektuális képességzavarok ezzel össz-
hangban alapvetően három oki tényezőcsoportra, illetve ezek kombinációira vezethetők 
vissza: 

1.  kromoszóma-rendellenességek és monogénes (egyetlen gént érintő) rendellenes-
ségek;

2.  poligénes – azaz számos gént érintő – tényezők;
3.  nem genetikai faktorok, azaz (a tágan értett) környezeti tényezők.

Elsősorban a viszonylag enyhe intellektuális képességzavar öröklődik, a súlyosabb for-
mák nem vagy kevéssé. Egy vizsgálatból pl. az derült ki, hogy a mérsékelt vagy súlyos in-
tellektuális képességzavarban érintett gyerekek testvéreinek intelligenciahányadosai a 
normál tartományban találhatók, míg az enyhe tüneteket mutató gyerekek testvérei 
többsége átlag alatti IQ-val rendelkezik. Ez elsőre meglepő összefüggésnek tűnhet, de jól 
magyarázható.

14.1. TÁBLÁZAT  Az intellektuális képességzavar négy súlyossági fokának rövid jellemzése

Zavar foka Hozzávetőleges 
IQ-övezet

Korai nehézségek Hosszú távú kimenetel

Enyhe 69–50 Beiskolázásig nem feltétlenül 
észlelik.

Megfelelő támogatással autonóm 
életvitel.

Mérsékelt 49–35 Nyelvi-kommunikációs 
készségek késve, de fejlőd-
nek. Motoros nehézségek.

Védett környezetben, megfelelő támo-
gatással részben önálló munkavégzés 
és életvitel.

Súlyos 34–20 Csak elemi nyelvi képessé-
gek, komoly motoros nehéz-
ségek.

Állandó felügyeletet és támogatást 
igényel, de egyes napi életviteli tevé-
kenységekben önálló lehet.

Igen súlyos < 20 Minimális szenzomotoros 
készségek; alapvető ellátás 
szükséges.

Minimális kommunikációs és önellá-
tási készségek elsajátítása, megfelelő 
fejlesztéssel és támogatással, az esetek 
egy részében.



14. A Z ÉRTELMI ÉS A NYELVI-KOMMUNIK ÁCIÓS FE JLŐDÉS n 485

A kromoszóma-rendellenességek (pl. Down-kór) a sejtosztódás folyamán fellépő hibák 
eredményei, a viszonylag ritka monogénes betegségek (pl. fenilketonúria) pedig többnyire 
egyetlen gén véletlenszerű mutációja nyomán jönnek létre. Ezek viszonylag súlyos intellek-
tuális képességzavart hoznak létre, de az esetek többségében nem öröklődnek. Ráadásul az 
érintettek túlnyomó többsége egyáltalában nem is rendelkezik utódokkal. Ugyancsak nem 
öröklődnek a külső hatások (pl. korai életkorban bekövetkezett balesetek, szülési kompli-
kációk) nyomán fellépő idegrendszeri sérülések. A poligénes eredetű intellektuális képes-
ségzavarok, amelyek az előbbiekhez képest általában enyhébb tüneteket okoznak, viszont 
átadódnak az utódokba. Ennek az az oka, hogy a szóban forgó „terhelt” gének családi fel-
halmozódást mutatnak, s minden egyes személy sajátos, egyedi kombinációját hordozza 
ezeknek a géneknek, különböző – de többnyire átlag alatti – intelligenciahányadossal. Va-
lóban, egy több ezer családot magában foglaló vizsgálat arra mutatott rá, hogy ha az egyik 
szülő intellektuális képességzavart mutat, az intellektuális képességzavar kockázata 20% a 
gyermek számára, ha viszont mindkét szülő érintett a kockázat 50%-ra emelkedik. Sőt, ha a 
testvér is ilyen kognitív rendellenességet mutat, a rizikótényező 70% (Plomin et al. 2005).

A fenti táblázat önmagában is illusztrálja, hogy intellektuális képességzavarral élő em-
bertársaink sajátos támogatási és oktatási szükségletei önmagában az intellektuális képes-
ségzavar súlyosságától függően igen változatosak, s természetesen ezt a változatosságot 
még tovább növelik az egyénenként változó képességprofilok, az erősségek és gyengesé-
gek egyéni mintázatai, a személyiség sokfélesége, az életkor, az esetlegesen társuló egyéb 
zavarok. Mint más fogyatékosságok esetében is, alapvető morális, emberi jogi megfon-
tolások itt is az integrált oktatást mutatják kívánatosnak, szisztematikus vizsgálatok pe-
dig azt mutatják, hogy az intellektuális képességzavarral élő emberek integráltan törté-
nő oktatása mind számukra, mind a többségi társaik számára egyértelműen előnyösebb, 
mint a szegregált oktatás – feltételezve, hogy az integrált oktatás megfelelő módszertani 
előkészítéssel történik és megfelelő módszertani keretek közt folyik. Az ezzel kapcsolatos 
szakmai kompetenciák ma Magyarországon elsősorban a gyógypedagógia, illetve rész-
ben a gyógypedagógiai pszichológia körébe tartoznak. Lányiné Engelmayer Ágnes már 
hivatkozott monográfiája (1999) kiváló kiindulópont a további tájékozódáshoz.

Nyelvi és kommunikációs fejlődési zavarok

Mind a nyelv, mind a kommunikáció a legösszetettebb emberi képességek közé tartoz-
nak, amelyek elsajátításában és működtetésében az emberi agy kiterjedt hálózatai vesz-
nek részt (Csépe–Győri–Ragó 2008). Nem meglepő tehát, ha mindkét képességünk igen 
változatos módon mutathat eltéréseket a tipikus fejlődésmenettől. Természetesen itt 
nem vállalkozhatunk arra, hogy akár csak röviden, de mégis átfogóan bemutassuk ezeket. 
A sokféleséget illusztrálandó, röviden kitérünk a specifikus nyelvi zavarokra, amelyek ön-
magukban is változatos képet mutatnak, illetve a kommunikáció egy sajátos zavarára, az 
elektív mutizmusra. A következő alfejezetben pedig majd valamivel részletesebben tár-
gyaljuk az autizmus spektrum zavarokat.
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Specifikus nyelvi zavar vagy fejlődési diszfázia    Mint fentebb már említettük, ez egy 
olyan, változatos formában és súlyossággal jelentkező fejlődési zavar, amely kisgyermek-
korban már megnyilvánul, és vezető tünete az, hogy a nyelv elsajátítása erősen megkésik, 
jellegzetes hibázási mintázatok tartósan fennmaradnak, s a nyelvi teljesítmény esetleg 
soha nem is éri el a tipikus szintet. Fontos megérteni, hogy az esetek nagyban különböz-
hetnek abban, hogy (1) „csak” az artikulációt, vagy magát a nyelvi produkciót vagy a 
megértést is érinti-e a zavar, illetve, hogy (2) a nyelv mely aspektusa milyen módon és 
milyen mélységben érintett.

Az előbbi szempontot tekintve megkülönböztetünk

  beszédartikulációs zavarokat;
  expresszív nyelvi zavarokat, amelyek a nyelvi kimenetet, a nyelv aktív használatát – így 

gyermekkorban elsősorban a beszédet – érintik; illetve
  receptív nyelvi zavarokat, amelyek a nyelvi információ feldolgozását, így gyermekkor-

ban elsősorban a beszédészlelést korlátozzák.

Annak pontos tisztázása, hogy az érintett gyermeknél ezek közül melyik áll fenn azért is 
fontos, mert meghatározza a támogatás, fejlesztés fókuszait és módját, illetve mert azok az 
esetek, amikor a zavar érinti a receptív működéseket is, statisztikailag kevésbé jó prognózi-
súak, így még nagyobb figyelmet és támogatást igényelnek. Annál is inkább, mert a tartósan 
fennálló receptív nyelvi zavar negatívan hathat az átfogó intellektuális fejlődésre is.

A fenti második szempontot tekintve, azaz azt, hogy a nyelvi rendszer mely kompo-
nenseit mennyiben érinti az atipikus fejlődés, megint csak gyakorlati okokból is, az in-
tervenció tervezése szempontjából is igen fontos a pontos „profilírozás”. A nyelvfejlődési 
zavar ebből a szempontból is igen változatos: az esetek egy részében például kifejezetten 
a fonológia és/vagy a nyelvtan elsajátítását és használatát érinti „csak”, míg más esetekben 
a zavar a nyelvhasználat kommunikatív-pragmatikai aspektusaiban jelentkezik. Leírtak 
olyan eseteket is, amikor a mentális szótár elsajátítását és használatát érintette elsősorban 
a fejlődési eltérés. Összességében azonban azt érdemes hangsúlyozni, hogy igen nagy a 
változatosság az egyéni profilokban, s ezek pontos megismerése alapvető a megfelelő be-
avatkozáshoz.

Meglepően szórnak az adatok azzal kapcsolatban, hogy körülbelül a gyermekek hány 
százalékát érintik a nyelvfejlődési zavarok valamilyen formában. A vizsgálatok eredmé-
nyei és az ezeken alapuló becslések 1 és 7% között mozognak. Az eltérések a nem teljesen 
konszenzuális definíciók, kritériumok és felmérési módszerek eltéréseiből adódnak, de 
fontos hangsúlyozni, hogy az alacsonyabb értékek is azt mutatják, gyermekek széles körét 
érintő fejlődési nehézségről van szó.

Fontos azt is hangsúlyozni, hogy nyelvi jellegű zavarok megjelenhetnek nem elsőd-
leges jelenségként, hanem valamilyen más, a pszichés működéseket vagy közvetlenül az 
idegrendszeri fejlődést és működést negatívan befolyásoló hatás eredményeként. Vélet-
lenszerűen kiemelve néhányat, nyelvfejlődési eltérésekhez vezethetnek például egyes 
neurológiai betegségek, mint például az epilepszia, de nyelvi késéssel jár többnyire az in-
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tellektuális képességzavar is, s nyelvi jellegű tünetekben is megnyilvánulhat a szorongás, 
vagy valamilyen pszichés trauma.

A nyelvfejlődési zavarok pontos diagnosztikája és kezelése – amely a szakmai kom-
petenciák hazai rendszerében logopédiai fejlesztést jelent elsősorban, de az esetleges 
pszichológiai faktorok tisztázása érdekében pszichológus közreműködését is szükségessé 
teheti – feltétlenül szakembert igényel. A minél korábbi felismerés és kellő szakértelemmel 
végzett intervenció azért is fontos, mert ennek hatékonyságát szisztematikus tanulmá-
nyok igazolták, s a prognózist jelentősen javítja a megfelelő fejlesztés. A zavar hosszú 
távú kimenetele így is meglehetősen változatos: az esetek jelentős részében iskoláskor-
ra lényegében megszűnik a nyelvfejlődési eltérés, a gyermek nyelvi teljesítménye fel-
zárkózik tipikus fejlődésű társaiéhoz, ám nem kevés esetben továbbra is fennmaradnak 
nyelvi nehézségek. Az ezzel a zavarral élő gyermekek nagy többsége valamilyen módon 
igyekszik kompenzálni nyelvi problémáit – gesztusokkal, mimikával, fokozott figye-
lemmel mások nem verbális megnyilvánulásaira. Ugyanakkor a zavar gyakran kihat 
a gyermek társas kapcsolataira is, pl. visszahúzódóvá, szorongóvá válhat, viselkedés-
problémák jelentkezhetnek, a közösségben marginalizálódhat. Azaz a szakértő támo-
gatás nem csak a nyelvi készségek fejlesztése, hanem a járulékos problémák megelőzése 
miatt is kulcsfontosságú.

A nyelvfejlődési zavaroknak igen nagy nemzetközi, s szerencsére kiterjedt hazai iro-
dalma is van. A további tájékozódáshoz igen hasznos kiindulópont Lukács, Kas és Pléh 
átfogó tanulmánya (2014).

Szelektív (vagy elektív) mutizmus   Igen sajátos, ám a korábban véltnél kevésbé ritka (a 
gyermekek mintegy 0,1–1%-át érintő) zavar ez, amely nem magukat a nyelvi képessége-
ket érinti, hanem a nyelv kommunikatív célú használatának mintázatát. Az ezzel a zavar-
ral küzdő gyermek társas szorongása miatt bizonyos személyekkel és/vagy bizonyos 
helyzetekben tud csak beszélni, más helyzetekben azonban nem képes megszólalni, s 
csak gesztusokkal, mimikával kommunikál. Viszonylag gyakori mintázat például, hogy az 
otthonán kívül nem képes megszólalni, így az óvodában vagy iskolában sem, otthon 
azonban folyékonyan, felszabadultan beszél. Vannak azonban ennél még szelektívebb 
mintázatok is, amikor például otthon is csak bizonyos személyekkel vagy bizonyos körül-
mények közt beszél a gyermek. Genetikai hajlamosító tényezőket is kimutattak kialaku-
lásának hátterében, de egyértelműnek látszik, hogy a közvetlen kiváltó tényezők közt a 
társas szorongás a döntő. Szakszerű pszichoterápiás kezelést igényel – otthon, az óvodá-
ban vagy iskolában pedig türelmes hozzáállást.

Az autizmus spektrum zavar

Az autizmus spektrum zavar (vagy röviden: autizmus) szintén kognitív fejlődési zavar, 
melynek hátterében az idegrendszer atipikus fejlődése húzódik meg (azaz neurokognitív 
fejlődési zavar). Ez az atipikus idegrendszeri szerveződés mai ismereteink szerint vélhe-
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tően már születés előtt jelentkezik az érintett személyeknél, s a későbbiekben sem tér 
vissza a tipikus útra. Azaz egész életen át fennálló emberi fejlődési variációról van szó, 
amelynek azonban a személy fejlődésével együtt változnak a megnyilvánulási módjai – s 
az esetek nagy többségében egyre enyhébb viselkedéses eltérésekben jelentkeznek. Mint 
látni fogjuk, az autizmus spektrum zavar legalább két nagyon alapvető szempontból je-
lent fontos „feladatot” a pedagógia számára.

Ma, az elmúlt évtizedekben végzett kutatások eredményeiből arra következtetünk, 
hogy az autizmus spektrum zavar létrejöttében az esetek többségében erős szerep jut a 
genetikai hajlamosító tényezőknek (de nincs szó arról, hogy közvetlenül öröklött vol-
na!). Ugyanakkor környezeti tényezők hozzájárulását is feltételezzük, noha ezek termé-
szetét és pontos szerepüket nem ismerjük egészében (összefoglalását lásd Sokol–Lahiri 
2011; magyarul röviden Győri 2012). Úgy tűnik, bizonyos toxikus hatások (pl. a ter-
hesség alatti alkohol- vagy kábítószer-fogyasztás, az erőteljes légszennyezettség) és egyes 
méhen belüli fertőzések (pl. rubeolavírus, citomegalovírus) növeli a zavar kialakulásának 
kockázatát, s az esetek egy kis hányada részben vagy egészében születés körüli agyi sérü-
lés eredménye.

Noha gyorsan növekszik tudásunk azokról a sajátos idegrendszeri mintázatokról, 
amelyek az autizmus spektrum zavar hátterében húzódnak meg, ez ma még nem teszi 
lehetővé annak neurális jegyek alapján történő felismerését. Így a definíciónk és a diagnó-
zis továbbra is viselkedéses jegyeken alapul. Ennek megfelelően, az autizmus spektrum 
zavarok mai meghatározásának alapja (az „autizmus triász”):

1. minőségi fejlődési zavar a kölcsönös társas viselkedésekben;
2. minőségi fejlődési zavar a kölcsönös kommunikatív viselkedésekben; és
3. beszűkült, sztereotip, repetitív viselkedés és érdeklődés.

Fontos feltétel továbbá, hogy az első tünetek már 3 éves kor előtt jelen vannak.
Vegyük most szemügyre ezt a három viselkedéses területet, röviden. Elöljáróban azon-
ban fontos hangsúlyozni, hogy nincsen olyan konkrét viselkedés, amely csak az autizmus 
spektrum zavarral élő emberekre lenne jellemző, és a zavar minden esetében ott lenne. A zavar 
jelenlétére a viselkedés sajátos egyéni mintázatai utalnak. S igen fontos azt is tudatosítani, 
hogy az autizmus spektrum zavar az átfogó intellektuális képességek bármilyen szintje mel-
lett megjelenhet: azaz éppúgy találunk autizmus spektrum zavarral élő embereket, akik 
egyben intellektuális képességzavarral élnek, mint átlagos intellektuális képességekkel 
rendelkezőeket és átlag feletti, akár a tipikustól messze kiemelkedő intellektuális képessé-
gekkel rendelkezőeket.

A kölcsönös társas viselkedések minőségi fejlődési zavara   Az autizmus legszembetű-
nőbb aspektusa, s az autizmus spektrum zavarok talán legfontosabb közös jellemzője ez. 
Lényege a másokhoz, mint személyekhez való viselkedéses-érzelmi viszonyulás minősé-
gi, s nem pusztán mennyiségi korlátozottsága. A gyakori félreértéssel ellentétben az autiz-
mus spektrum zavarok nem általában a társas viselkedés zavarai, hanem kifejezetten a 
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kölcsönösségre, azaz a másik személy belső állapotainak figyelembevételére épülő társas meg-
értés és viselkedés képességének korlátozottsága.

Az autizmus spektrum zavarban érintett személyeknél – gyermekeknél és felnőttek-
nél is – gyakori jelenség, hogy visszahúzódnak a társas kezdeményezésektől, látszólag az 
egyedüllétet preferálva – vagy éppen ellenkezőleg, válogatás nélkül közelítenek meg má-
sokat. Nagy nehézséget jelenthet számukra és környezetük számára is, hogy érzelmeik ki-
fejezése gyakran szokatlan, nehezen értelmezhető, s hasonlóképpen, nehezen értik meg 
mások érzelemkifejezéseit, érzelmi gesztusait, érzelmileg vezérelt viselkedéseit. Gyakori 
jelenség az is, hogy a társas helyzetekhez nem illeszkedő viselkedéseket mutatnak, ilyen 
megjegyzéseket tesznek, olykor túlzottan őszinték, naivak. Nehezebben értik, hogy mi a 
szerepe annak, hogy megosszák érzéseiket és élményeiket másokkal; előfordulhat, hogy 
semmilyen módon nem utalnak örömükre vagy bánatukra.

A fentebb példaként említett és más, a társas kölcsönösség hiányára vagy korlátozott 
voltára utaló jellegzetességek a gyermekkort követően fennmaradnak, bár az esetek több-
ségében enyhülnek, s a személy számos társas készséget jól elsajátít. Gyakran azonban 
serdülő- és felnőttkorban sem alakítanak ki jól működő, személyes partneri viszonyo-
kat – noha az érintett személyek jelentős részében felmerül az igény ezzel kapcsolatban. 
S ugyanígy többnyire jellemző marad az összetettebb társas helyzetek megértésével kap-
csolatos nehézségek fennmaradása, s az ilyen helyzetekben mutatott nem adaptív, szo-
katlan viselkedés.

A kölcsönös kommunikáció minőségi fejlődési zavara  Ezen a területen is igaz az, hogy 
nem általában a kommunikatív viselkedések zavara, hanem kifejezetten a kölcsönösségre, 
azaz a másik személy belső állapotainak figyelembevételére épülő kommunikáció képességé-
nek korlátozottsága van jelen valamilyen formában az autizmus spektrum zavar minden 
esetében. S itt is igaz az, hogy nincs egyetlen olyan konkrét eltérés a kölcsönös kommu-
nikációs viselkedésekben, amely csak az autizmus spektrum zavarral élő emberekre lenne 
jellemző, és a zavar minden esetében ott lenne. A kommunikáció kapcsán is sajátos egyéni 
mintázatok utalnak az autizmus spektrum zavarra. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a 
kommunikatív viselkedések zavarai mind a nyelvi, mind a nem nyelvi kommunikációban 
jelentkeznek. A korlátok megnyilvánulnak mind a személy saját aktív kommunikatív vi-
selkedéseiben (ritkán ezek szinte teljes hiányaként), mind pedig mások kommunikatív 
viselkedéseinek értelmezésében.

A  legfontosabb jellegzetesség ezen a területen ezzel együtt is a nyelv kommunikatív 
működésének zavara, ritkábban teljes hiánya. Akkor is igaz ez, ha a szűkebben vett nyel-
vi képességek a spektrum jelentős szegmensében épek; a kommunikatív funkció azonban 
valamilyen mértékben ekkor is korlátozott. Az autizmus spektrum zavarral élő személyek 
jelentős része formailag, grammatikai szempontból tökéletesen elsajátítja a nyelvet. A zava-
rok esetükben részben prozódiai, kisebb részben szemantikai (pl. a mentális állapotokra és 
a társas világra vonatkozó terminusok használatának nehézségei). A zavarok legmarkánsab-
ban azonban pragmatikai téren jelentkeznek (a nem szó szerinti jelentés kikövetkeztetése, 
társalgási szabályok alkalmazása stb.). Ugyanakkor nem nagyon ritkák azok a súlyosabban 
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érintett esetek sem, amikor a személy vagy egyáltalán nem sajátítja el a nyelvet, vagy csak 
igen korlátozott, s kommunikációra nem, vagy alig használható mértékben.

Számos megfigyelés utal ugyanakkor arra, hogy a későbbi nyelvi kommunikációs 
zavar – az esetek egy részében – már a preverbális kommunikációban megmutatkozik. 
Például hiányzik vagy szegényesebb a gagyogás, nem jelentkezik az élménymegosztó mu-
tatás stb. Az autizmus sajátossága, hogy a beszélt nyelv fogyatékosságait a személy nem 
igyekszik kompenzálni alternatív kommunikációs stratégiák (pl. fokozott gesztushaszná-
lat) révén, ahogyan az más, szintén nyelvi zavarral járó fejlődési zavarok esetében gyakran 
megfigyelhető.

Sajátos, gyakori megnyilvánulása az autizmus spektrum zavarnak, különösen gyer-
mekkorban, a nyelvhasználat repetitív jellege; míg a súlyosabban sérült személyek nyelvi 
teljesítménye teljes egészében kimerülhet mások szavainak, mondatainak kevéssé funk-
cionális ismételgetésében (echolália), az ép intellektusú és formailag tökéletes nyelv-
használatot mutató személyekre is gyakran jellemzőek a mereven rögzített mintázatok, 
gyakran visszatérő, erősen preferált fordulatok. Az autizmus szinte minden esetében va-
lamilyen módon atipikus a metakommunikatív eszközök (érzelemkifejező mimika, gesz-
tusok stb.) használata.

Korlátozott körű, repetitív és sztereotip viselkedés és érdeklődés   Az autizmus spekt-
rum zavarral élő személyek viselkedését többnyire jellegzetesen áthatják bizonyos ismét-
lődő, sztereotip viselkedésmintázatok, melyek egyszerű mozgásmintáktól a mindennapi 
élettel kapcsolatos összetettebb rutinokig terjednek. Ezzel összefüggésben igen gyakran 
mutatnak merev, kényszeres jellegű ragaszkodást bizonyos körülményekhez (közlekedé-
si útvonalakhoz, az étel elrendezéséhez a tányéron stb.). Ezek a viselkedésmintázatok vál-
toznak a fejlődéssel, de többnyire valamilyen formában jellemzőek maradnak egész éle-
ten keresztül.

Az érdeklődés erősen beszűkült, sztereotip jellege rendkívül sokféle módon nyilvá-
nulhat meg, de az autizmus legtöbb esetében igen szembetűnő. Noha ez tartalmában ter-
mészetesen személyenként igen eltérő, s nagyban függ a személy általános funkcionálási 
szintjétől (pl. pörgő tárgyak figyelésétől igen absztrakt, intellektuális témákig), szembe-
tűnő, hogy az érdeklődési terület igen szűkre szabott, erősen körülhatárolt, s míg a szoro-
san az erre a területre tartozó jelenségek iránti érdeklődés intenzitása igen nagy, az azon 
kívül eső jelenségekkel kapcsolatban kevéssé mutat érdeklődést a személy. Természete-
sen ezek az érdeklődési fókuszok sokat változhatnak a fejlődéssel (bár nem kevés sze-
mélynél gyermekkortól a felnőttkorig változatlanok maradnak), de többnyire valamilyen 
formában egész életen keresztül jellemző az erősen fókuszált érdeklődés.

A most jellemzett „definitív” jellegzetességek mellé gyakran társulnak ún. járulékos 
jellegzetességek (nem definitív, de az autizmus spektrum zavarokat gyakran jellemző visel-
kedéses mintázatok). Itt sem törekszünk teljes felsorolásra, csak kettőt emelünk ki.

Atipikus szenzoros és észlelési folyamatok. Régi megfigyelés, hogy az autizmussal élő 
gyermekek gyakran (noha korántsem mindegyikük) túlérzékenyek bizonyos ingerekre. 
S pontosabb, ha úgy fogalmazunk, hogy szenzoros érzékenységük gyakran szélsősége-
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sen fluktuál. Egyes érintett gyermekek pl. egyes helyzetekben szinte süketnek mutat-
koznak, míg máskor halk hangokra is igen érzékenyen reagálnak. Emellett számos au-
tizmussal élő személy esetében atipikusan működik az észlelési koherenciateremtés. Ők 
hajlamosak például a környezet apró, afunkcionális részleteit használni támpontként a 
tájékozódás során, de gondot okoz nekik bizonyos komplex alakzatok egészként észlelé-
se; adatok utalnak arra, hogy nem látnak bizonyos vizuális illúziókat; s gondot okozhat 
számukra például az egyenetlen felszíneken (pl. avarral borított talajon vagy apró mintás 
szőnyegen) való járás, mert az egyenetlen felszínt nem észlelik stabilnak. Bizonyos hely-
zetekben, feladatokban azonban ez a jellegzetesség előnyt jelent, és atipikusan magas tel-
jesítményhez is vezethet: amikor az adott feladatban éppen a részletekre fókuszálás és az 
átfogó mintázat ignorálása az adaptív stratégia.

Egyenetlen képességprofil. Az autizmus spektrum zavarban érintett személyek egy ré-
szének esetében az egyes intellektuális részterületeken mutatott teljesítmény sokkal szél-
sőségesebb ingadozást mutathat az adott személyen belül is, mint tipikus populációban. 
Míg a társas megértést igénylő területeken – érthető módon – viszonylag gyengén, addig 
bizonyos vizuális feladatokban (pl. a Wechsler-típusú intelligenciatesztekben a mozaik-
próbában) gyakran akár kiemelkedően jól teljesítenek. Az egyes területeken jelentkező 
erőteljes korlátokhoz gyakran szigetszerűen megőrzött, sőt esetenként kiemelkedő ké-
pességek társulnak. Az autizmussal élők között pl. relatíve magas az ún. „savant szindró-
más” személyek aránya, akik általános értelmi sérülésük – és autizmus spektrum zavaruk 
– mellett egy-egy igen szűk területen átlag feletti teljesítményre képesek (savant – vagyis 
„tudós” – képességek). De fontos látni, hogy azokban az esetekben is, amikor az autiz-
mus spektrum zavarhoz nem társul intellektuális képességzavar, számos esetben látunk 
valamilyen jól azonosítható kiemelkedő képességet, akár kifejezett tehetséget az érintett 
személynél.

A pedagógia alapvető feladatai az autizmus spektrum zavar kapcsán  Az autizmus és 
tehetség összefüggésére vonatkozó fenti megjegyzésünk már átvezet bennünket arra, mi-
lyen alapvető feladatoknak kell megfelelnie a modern pedagógiai gyakorlatnak az autizmus 
spektrum zavarral élő személyek kapcsán. Természetesen ezeket itt csak igen röviden jelez-
zük, mert rendkívül összetett módszertani kérdésekről van szó; ám szerencsére mind a 
nemzetközi, mind a hazai irodalom kínál jó forrásokat (pl. Mesibov–Shea–Schopler 2008).

Az egyik ilyen feladat az autizmus spektrum zavarral élő személyek szakszerű támoga-
tása. A korszerű, evidenciaalapú nemzetközi gyakorlatban az autizmus spektrum zava-
rok kapcsán a megfelelő „beavatkozási mód” az úgynevezett autizmus-specifikus, komp-
lex szemléletű pszichoedukációs módszertanok egyénre szabott alkalmazása. Ezek az egész 
életre kiterjedő, a személyt minden, számára problematikus helyzetben támogató mód-
szertanok személyre szabott és szisztematikusan alkalmazott pszichológiai és pedagógiai 
eszköztárral dolgoznak, és céljuk, hogy az autizmus spektrum zavarban érintett személy 
minél kompetensebbé és autonómabbá váljon fejlődése során.

Több ilyen átfogó támogatási rendszert is kidolgoztak és hatékonyságukat jól kontrol-
lált kutatásokkal ellenőrizték. Ezek közül a TEACCH módszert említjük itt meg, amelyet 
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az elsők közt kezdtek kidolgozni az 1960-as években az Egyesült Államokban, majd széles 
körben elterjedt, s a ma Magyarországon elterjedt módszertanokat is erőteljesen befolyá-
solta (Mesibov–Shea–Schopler 2008).

Igen fontos hangsúlyozni, hogy az autizmus spektrum zavarral élő személyek szak-
szerű pszichoedukációs támogatása e módszertanok mély megértését és készségszintű 
elsajátítását igényli, azaz megfelelő képzést igényel. Így például hazánkban a gyógypeda-
gógia kompetenciájába tartozik, s ezen belül is elsősorban az autizmus spektrum peda-
gógiája szakirányon végzett gyógypedagógusok rendelkeznek erre a megfelelő szakmai 
felkészültséggel.

A másik alapvető feladat a teljes oktatási intézményrendszert érinti, s ideális esetben 
minden pedagógust. Ahogy az intellektuális képességzavar esetében is írtuk, mind alap-
vető morális megfontolások, mind szisztematikus vizsgálatok azt mutatják, hogy az au-
tizmus spektrum zavarral élő emberek (gyermekek és felnőttek) integráltan történő ok-
tatása mind számukra, mind a többségi társaik számára egyértelműen előnyösebb, mint 
a szegregált oktatás – itt is feltételezve természetesen, hogy az integrált oktatás megfelelő 
módszertani előkészítéssel történik és megfelelő módszertani keretek közt folyik. [Ebben 
nyújthatnak segítséget az autizmus spektrum zavarokhoz készült minisztériumi irányel-
vek: 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésé-
nek irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról.] 
Az autizmus spektrum zavar esetében ez bizonyos értelemben még egyértelműbb elvárás 
a többségi oktatás felé, hiszen az autizmus spektrum zavarral élő személyek többsége ép 
intellektuális képességekkel rendelkezik, s egy jelentős részük átlagon felüli képességeket 
mutat. Kétségtelen természetesen, hogy az autizmus spektrum zavar fent röviden ismer-
tetett alapvető jellemzői gyakran akadályt jelentenek a többségi oktatási környezetben 
történő zökkenőmentes tanuláshoz: a társas viselkedési nehézségek, a kommunikációs 
képességek atipikus korlátai, az atipikusan merev viselkedésminták és a sajátosan beszű-
kült érdeklődés első közelítésben mind a többségi oktatásban való részvétel „ellen hat-
nak”. S az e területen való szakmai jártasság nélkül korántsem magától értetődő, miként 
lehet ezekkel megbirkózni – a türelem, a megértés, és a tipikus fejlődésű tanulók esetében 
jól működő pedagógiai technikák önmagukban fontos előfeltételek, de rendszerint nem 
elegendőek.

Szerencsére ezen feladat – az autizmus spektrum zavarral élő tanulók integrált oktatá-
sa, az oktatás teljes „vertikumában” – esetében is rendelkezésre állnak kidolgozott mód-
szertanok (elsősorban a nemzetközi irodalomban; magyarul, sajnos, igen kevéssé; lásd 
pl. Hampshire County Council Children’s Services Department SEN Service, 2010); 
valamint jó gyakorlatok, és egyre nagyobb számban felkészült szakemberek; bár mindhá-
rom szempontból mind Magyarországon, mind a világ legtöbb országában igen messze 
vagyunk még az ideális helyzettől. Általánosságban érvényes az, hogy az igazán sikeres 
integrált oktatás megvalósításához minden érintett partner – a tanuló, a család, a peda-
gógus, az iskola – együttműködése szükséges, s többnyire elengedhetetlen a kompetens 
szakember, gyógypedagógus vagy pszichológus támogatása. S érdemes elkerülni azt a 
félreértést is, hogy az integrált oktatás az autizmus spektrum zavar minden esetében meg-
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valósítható volna. Noha kétségkívül ez lenne a kívánatos, s az esetek többségében egyér-
telműen lehetséges is, az esetek egy kis részében az autizmus spektrum zavar és gyakran 
az ahhoz társuló egyéb fejlődési nehézségek súlyossága ezt nem teszi lehetővé.

 n AZ INTELLIGENCIA

Harmadik nagy témánk tehát az intelligencia, annak fogalma, mérése és az „eredmény” 
értelmezése. Mint e fejezet bevezetőjében már hangsúlyoztuk, a megismerés fejlődése és 
az intelligencia, bár valóban szorosan összefüggő fogalmak, de a lélektani hagyományban 
két külön tudományterülethez tartoznak: a kognitív (fejlődés)lélektanhoz, illetve a pszi-
chometriához. Így igen eltérő kérdésekkel és módszertanokkal közelednek az emberi ér-
telmi képességekhez. Míg a kognitív fejlődéslélektant elsősorban az a kérdés mozgatja, 
miféle belső mechanizmusok és változásaik húzódnak meg a fejlődő emberi értelmi képes-
ségek mögött, s ezek hogyan hatnak egymásra és a viselkedésre, s így miként hozzák létre 
az intelligens emberi viselkedést, addig az intelligencia kutatásának központi kérdése az, 
hogyan lehetséges és helyes – lehetőleg egyetlen mutatóval – mérnünk az értelmi képes-
ségek szintjét, s miféle egyének közti különbségek tárhatóak fel e tekintetben. Ez utóbbi, 
látszólag jól megfogható és a pedagógiai gyakorlat számára is relevánsnak tűnő cél azon-
ban elkerülhetetlenül számos fogalmi-elméleti, módszertani és etikai dilemma megoldá-
sán keresztül közelíthető csak meg, s olyan módszerek és gyakorlatok kialakítását moti-
válta, amelyeket napjainkban igen erősen vitatnak. Mint már említettük, fontos tehát is-
mernünk az intelligenciamérés alapvető „logikáját”, annak néhány változatát, s azokat a 
vitaszempontokat is, amelyek megmutatják, miért kell a hétköznapi pedagógiai gyakor-
latban is óvatosnak lennünk olyan alapvető fogalmakkal (és esetenként számokkal), mint 
az intelligencia és az intelligenciahányados (IQ).

Az intelligencia fogalma

Az intelligencia fogalma és az intelligencia mérése a 19. század vége óta az egyik legtöb-
bet kutatott és vitatott területe a modern pszichológiának. Anélkül, hogy részletes törté-
neti fejtegetésekbe bocsátkoznánk, említsük meg Sir Francis Galton (1822–1911) brit 
polihisztor pszichológus, és Alfred Binet (1857–1911) francia pszichológus nevét (lásd 
pl. Pléh 2000). Kettejük munkásságban közös az, hogy arra törekedtek, hogy mérhetővé 
és lehetőleg egyetlen mérőszámmal kifejezhetővé tegyék az egyes emberek értelmi ké-
pességeinek, azaz intelligenciájának mértékét. Azonban már az ő eltérő megközelítéseik-
ben jelentkezett az intelligencia pszichológiájának máig fennálló megosztottsága: míg 
Galton igyekezett nagyon elemi, úgynevezett pszichofizikai jellegű érzékelési-észlelési 
feladatokban nyújtott teljesítményeken keresztül megragadni a személyek intelligencia-
szintjét, addig Binet sokkal inkább (pszichológiai értelemben) magas szintű, összetett és 
tudatos döntési folyamatokon keresztül igyekezett azt megközelíteni. Azaz kettejük mun-
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kásságán keresztül már ráláthatunk az intelligencia kutatásának alapkérdései közül leg-
alább kettőre: mit is értsünk intelligencián (hogyan konceptualizáljuk) és miként mérjük 
azt (hogyan operacionalizáljuk)?

Talán ezek után már nem is annyira meglepő, hogy ma sincs egységes, mindenki által 
elfogadott definíciónk még a pszichológián belül sem arra, mit értünk intelligencián, s 
pontosan mit is próbáljanak mérni az intelligenciatesztek. Binet, mint említettük, magas 
szintű döntési-ítéletalkotási folyamatokat tartott döntőnek az intelligencia szempontjá-
ból: a képességet arra, hogy felismerjük, mi a teendő egy adott helyzetben s miként kell 
azt végrehajtani; a képességet arra, hogy stratégiánk kiválasztásával és módosításával ké-
pesek legyünk alkalmazkodni a helyzethez; s a képességet arra, hogy képesek legyünk 
felülbírálni saját intellektuális működéseinket.

Általában elmondható, hogy egy személy célszerű, rugalmas, adaptív cselekvésre való 
képességével, s az ehhez szükséges tanulási, racionális gondolkodási, megértési és ítélet-
alkotási képességeivel hozzák összefüggésbe az intelligenciát. Ám amikor finomabban, 
részleteiben igyekeznek definiálni, mit is tekintsünk közelebbről a célszerű, rugalmas, 
adaptív cselekvéshez szükséges tanulási, racionális gondolkodási, megértési és ítéletal-
kotási képességeken, már meglehetősen eltérő pszichológiai mechanizmusokat emelnek 
ki a különböző szerzők. Mi itt nem törekszünk sem arra, hogy egy újabb definíciót alkos-
sunk, sem arra, hogy mintegy önkényesen kiemeljünk egyet a téma igen gazdag szakiro-
dalmában javasoltak közül. Reméljük azonban, hogy az eddig elmondottak és a továbbiak 
majd némiképp közelebb viszik az olvasót ahhoz, hogy mégis képet kapjon arról, miként 
közelíti meg a pszichológia az intelligencia fogalmát, s milyen alapvető gyakorlati követ-
keztetések adódnak ebből a pedagógus számára.

Feltétlenül érdemes azonban megemlíteni két, látszólag ellentétes tendenciát az in-
telligencia megközelítésében. Mindkettő lényegében a modern intelligenciakutatás 
kezdetei óta jelen van. Az egyik tendencia az, hogy számos elméletalkotó megkísérli az 
intelligenciát nem egyetlen egységes konstrukcióként megragadni, hanem összetevők-
re, komponensekre bontani, illetve ezek összességeként megragadni. Hadd emeljük itt 
ki csak a talán legismertebbet, Howard Gardner „többszörös intelligencia” elképzelését 
(1983). Gardner szerint legalább hat elkülönülő komponense van az intelligenciának:

  nyelvi,
  logikai-matematikai,
  téri,
  zenei,
  testi-mozgásos,
  személyes.

Gardner szerint a hagyományos intelligenciafogalmak csak az első három komponenst 
ragadják meg, noha ő úgy véli, a másik három komponens is éppoly fontos. S alább rö-
viden kitérünk rá, hogy a legtöbb ma használatos intelligenciateszt is többféle feladat-
ban mutatott teljesítmény segítségével igyekszik megvalósítani az intelligencia méré-
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sét, még akkor is, ha ebből végül a teszt előállít egy összesített intelligenciamutatót, egy 
IQ értéket.

A  másik alapvető hagyományos megközelítés a komponensekre bontással szemben 
igyekszik valamilyen módon egyetlen pszichológiai konstrukcióba „sűríteni” az intelli-
gencia lényegét. Ennek egyik jól ismert, s ma is sokszor hivatkozott és alkalmazott módja 
Spearman (1927) nevéhez fűződik. Spearman pszichometriai-matematikai megközelí-
tést és módszertant alkalmazva arra a következtetésre jutott, hogy az intelligenciának, 
akkor is, ha sokféle feladattal próbáljuk megragadni és hátterében többféle komponenst 
feltételezünk, van egy alapvető, átfogó, lényegi komponense. Spearman ezt g faktornak 
nevezte el (g a general, „általános” szó rövidítése). Úgy vélte, minden olyan feladat, amely 
valóban összefügg az intelligenciával, az valamilyen mértékben ezt a g faktort is méri. 
Spearman szerint tehát mintegy méréselméleti-matematikai eszközökkel is megragad-
ható az intelligencia lényegi komponense, amely minden, az intelligenciával összefüggő 
feladatban meghatározza a teljesítményünket, s így mind a mérőeszközök fejlesztésének, 
mind az intelligencia megértésére törekvő kutatásoknak elsősorban a g faktorra kellene 
irányulniuk.

Hangsúlyoznunk kell, vitatott kérdésről van szó, s nincs ma konszenzus arról, vajon az 
egységes vagy a többkomponensű intelligenciafogalom ragadja-e meg jobban az emberi 
értelmi képességeket és azok különbségeit. Nyitott, de fontos kérdés ez, mert mélyen be-
folyásolja egyebek mellett az intelligenciát befolyásoló tényezőkről (genetikai és környe-
zeti hatásokról) és az intelligencia mérésének, valamint a mért értékek értelmezésének 
helyes módjáról folytatott vitákat is – s könnyen végiggondolható, hogy ezeknek nem 
kevés a relevanciájuk a pedagógiai gyakorlatokra nézve is. Noha tudományos értelemben 
nyitott kérdésről van szó, meg kell jegyeznünk, s a későbbiekben is emellett érvelünk, 
hogy a mai, korszerű intelligenciamérés döntően a többkomponensű intelligenciafogal-
makra épít, és az ezeken alapuló eszközöket használ. Ennek részben az az oka, mint látni 
fogjuk, hogy ezek az eszközök képesek túlmenni az intelligencia egyetlen adattal történő 
megragadásán, és részletesebb profilt adni az adott személy képességmintázatáról.

Az intelligencia mérése

Az intelligencia kutatásának egyik fő mozgatórugója a kezdetektől fogva az volt, hogy 
az intelligencia mérésével különféle társadalmi és gazdasági célokat is szolgáljon a pszi-
chológia.

Már említettük, hogy az intelligencia mai mérési eljárásai felé az egyik döntő lépést 
Alfred Binet tette meg a 20. század elején. Az első, általa és Théodore Simon orvos által 
közösen kidolgozott intelligenciateszt (Binet–Simon-teszt 1905) – mely az első, a gya-
korlatban is széles körben alkalmazásra került intelligenciateszt volt – szorosan kapcso-
lódott az oktatáshoz. A francia kormányzat felkérésére abból a célból hozták létre, hogy 
lehetőleg még az általános iskola megkezdése előtt kiszűrjék azokat a gyermekeket, akik-
nek túlságosan alacsony értelmi képességei kevéssé hatékonnyá tették volna esetükben 
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a többségi iskolai oktatást. (Az oktatási hatóságok célja az volt, hogy számukra speciális 
oktatási programokat létrehozva segítsék ezeket a gyermekeket a minél sikeresebb fel-
zárkózásban.)

Binet és Simon tesztjükben gondolkodási és problémamegoldási jellegű feladatokat 
állítottak össze, igyekezvén ezek egyre nehezedő sorrendjével megragadni a tipikusan fej-
lődő gyermek növekvő értelmi képességeit. Minél több feladatot tudott helyesen meg-
oldani a vizsgált gyermek, annál magasabb életkori átlagnak felelt meg a teljesítménye, 
azaz annál magasabb volt a mentális kora. (Például, ha egy hatéves gyermek megoldotta a 
nyolcéveseknek szánt feladatokat is, akkor a mentális kora nyolc év volt.)

A korai intelligenciatesztek így a mentális kor és az életkor hányadosának százszoro-
sával definiálta az intelligenciahányadost (intelligence quotient): 

IQ =     mentális kor 
                                                                                   életkor            

 × 100

Ebből következik, hogy az életkorának épp megfelelő értelmi képességekkel rendelkező 
gyermek IQ-ja 100 lesz, s ha az érték ennél nagyobb, a gyermek értelmi képességei meg-
előzik életkorának átlagát, ha kisebb, a gyermek elmarad életkorának átlagától.

Magát az intelligenciahányadost, az IQ fogalmát megtartottuk, ám ma már nem a 
mentális kor és az életkor hányadosából számoljuk, hanem a tesztben mutatott teljesít-
ményeknek egy adott életkori sávban mutatott eloszlása alapján. Ugyanakkor továbbra is 
a 100-as szám jelzi a pontosan átlagos intelligenciát. Tágabb értelemben a legtöbb teszt 
esetében 90 és 110 IQ-pont közt beszélünk átlagos intelligenciáról, ez az átlagos intelli-
gencia övezete. Az értelmi sérülés (intellektuális képességzavar) övezetét a 70 alatti sáv-
ban határozzák meg (noha, mint láttuk, önmagában a 70 alatti IQ-pontszám alapján nem 
állapítható meg egy személyről, hogy intellektuális képességzavarral él). A 130-as IQ-ér-
ték fölött különlegesen magas intelligenciáról beszélünk.

Hazánkban az ún. Wechsler-féle intelligenciatesztek a legelterjedtebbek, s jelenleg 
ezek korszerű változatai állnak rendelkezésre (Bass et al. 2008). E tesztek szintén többfé-
le feladattípussal közelítik meg az intelligencia mérését. David Wechsler eredeti koncep-
ciója szerint egy személy intelligenciája nem ragadható meg egyetlen mérőszámmal, így 
a Wechsler-tesztek mindig intelligenciaprofilt is felállítanak, s a személy intellektuális ké-
pességeit több mérőszámmal ragadják meg, így, megfelelő használat és értelmezés esetén 
viszonylag árnyalt képet adnak a személy képességeinek mintázatáról. Wechsler eredeti 
koncepciója szempontjából egyfajta kompromisszumként azonban intelligenciahánya-
dos is számolható a Wechsler-tesztek eredményéből.

A  Wechsler-tesztek verbális intelligenciatesztek: teljes felvételük beszédértést és aktív 
nyelvi produkciót igényel a tesztelt személytől. S ez az egyszerű tény rávilágít arra, hogy 
minden intelligenciateszt megszerkesztésének módja, s az, hogy az adott teszt milyen in-
terakciót kíván meg a tesztelt személlyel, alapvetően befolyásolja a tesztben nyújtott telje-
sítményt. S ez azt is jelenti, hogy bizonyos típusú tesztek személyek bizonyos csoportjait 
valójában nem képesek megfelelően mérni, esetükben a mérés torzít, s a személy képes-
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ségeit alulbecsüli a teszt. Nincs olyan intelligenciateszt, amely minden embercsoport esetében 
egyformán működne. Az egyszerűség kedvéért maradjunk a Wechsler-tesztek példájánál. 
Ezek a mérőeszközök nem képesek megfelelően mérni a nyelvi képességeikben korlátozott 
személyek intelligenciáját, hiszen verbális teszt; de erősen építenek a vizuális észlelésre is. 
Így nem képesek megfelelően mérni a látássérült személyek képességeit sem, s mondjuk, 
angol változatával nem mérhető meg megfelelően egy olyan személy intelligenciája sem, 
aki – tegyük fel, ugyan beszél angolul, de – olyan távoli kultúrából származik, amelyben 
kevéssé találkozott a teszt anyagát alkotó feladathelyzetekhez és ingerekhez hasonlóakkal. 
Ezek nagyon fontos korlátai bármely intelligenciateszt alkalmazásának.

A rendelkezésre álló tesztek sokfélesége elvben bizonyos fokig enyhíti ezt a problémát – 
létezik például többféle nem verbális intelligenciateszt is. A gyakorlatban azonban ezek sem 
mindenhol elérhetőek, s további nehézséget jelent, hogy korántsem egyértelmű, mennyi-
ben vethetőek össze az alapvetően különböző intelligenciatesztekkel nyert eredmények. 
S míg egy olyan tényező, mint hogy a teszt igényel-e nyelvi képességeket, vagy ép látást, 
még viszonylag egyszerűen és objektívan eldönthetőek, a tesztek kulturális elfogultsága, an-
nak mértéke már jóval nehezebben megragadható, miközben kétségkívül fontos tényező.

A megfelelő teszt kiválasztása, az intelligenciamérés, a profil felállítása és értelmezése 
gyakorlott szakembert kíván. Igen fontos, hogy az intelligencia tesztelésére Magyarorszá-
gon csak erre szakképesítéssel rendelkező (pszichológus) jogosult, gyermekek esetében 
csak a szülő beleegyezésével. Ez azért is fontos előírás, mert az intelligenciamérés, mint 
utaltunk rá, sokszor gazdasági és társadalmi célok szolgálatában áll, s ez azt is jelenti, hogy 
eredménye nem ritkán komolyan befolyásolhatja az adott személy életútját – hiszen ha-
tással lehet arra, milyen oktatási intézményben végzi majd tanulmányait, vagy milyen 
munkakört tölthet be. Rendkívül érzékeny és joggal vitatott kérdés, milyen, a személyt 
erősen érintő döntések alapozhatóak az intelligenciamérésre.

Fontos hangsúlyozni azt is, hogy néhány IQ-pontnyi különbség nem jelentős. Eny-
nyi ingadozás ugyanazon személy esetében az egymást követő mérésekben a „véletlen” 
(pontosabban számos, a személy aktuális teljesítményét és a mérést befolyásoló tényező 
összjátéka) folytán is előállhat. Ugyanakkor azt várjuk, hogy a mérésekben mutatott né-
hány pontos ingadozást leszámítva az IQ viszonylag stabil mérőszám legyen (Deary et al. 
2000; Larsen–Hartmann–Nyborg 2008). Különösen igaz ez a serdülőkor után egészen 
az érett felnőttkorig. Gyermekkorban a mért IQ kevésbé stabil, de rövid távon ott sem 
mutat jelentős ingadozást – ha igen, az feltétlenül külön figyelmet érdemel, ennek okát 
feltétlenül ki kell deríteni.

Viták az intelligencia természetéről és méréséről

Már többször utaltunk rá, hogy az intelligencia fogalma és mérése is élénk viták tárgya – s 
ezek a viták egyáltalán nem látszanak elülni. A szerteágazó, s nem ritkán felfokozott, indu-
latos polémiákból két olyan kérdéskört emelünk ki (természetesen igen röviden), ame-
lyeknek a gyakorlati pedagógiai munka szempontjából is nagy jelentőségük van.
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Az emberi fejlődés, s különösen a pszichológiai fejlődés kapcsán régi kérdés, hogy 
mennyiben játszanak abban szerepet a genetikai, s mennyiben a környezeti tényezők. (Ennek 
a kérdéskörnek egy aspektusát már láttuk az értelmi fejlődés alapvető megközelítéseinek 
tárgyalásánál.) Ezeknek a vitáknak egyik központjában természetes módon állt az intel-
ligencia öröklött vagy környezeti tényezőktől függő természete. Hatalmas kutatásokat 
mozgósító vita ez, amely ma sem lezárt, így csak röviden jelezzük itt azokat a konklúzió-
kat, amelyek leginkább megalapozottnak tűnnek. Egyrészt kétségtelen, hogy genetikai 
tényezők is hatnak az intelligenciára: az együtt nevelt egypetéjű ikrek esetében például 
erősebb az IQ-juk közti korreláció, mint az együtt nevelt kétpetéjű ikrek esetében – s 
ennek egyetlen magyarázata, hogy az egypetéjű ikrek genetikailag közel azonosak, míg 
a kétpetéjű ikrek csak 50%-ban. Noha az öröklés világos módon befolyásolja a gyermek 
intelligenciáját, ennek a befolyásnak a pontos mértékéről még közel sincs egyetértés.

Ugyanakkor az egypetéjű ikrek esetében sem teljes az IQ-korreláció, s ez önmagában 
is a környezeti hatások jelentőségére utal. Azt is tudjuk, szintén szisztematikus kutatások-
ból, hogy számos ilyen tényező létezik. Befolyásolja a felnövekvő, fejlődő gyermek értel-
mi képességeit az általa fogyasztott élelmiszerek mennyisége és minősége, a gyermek ál-
talános egészségi állapota, egy sor esetlegesen a gyermeket érő vegyi anyag, a gyermeket 
érő ingerek mennyisége és milyensége, a család légköre, illetve hogy a szülők, a környezet 
miként viszonyul a gyermek teljesítményeihez, valamint hogy milyen visszajelzéseket ad 
a gyermeknek ezekről.

S rendkívül fontos, hogy a genetikai és a környezeti tényezők hatása nem egyszerűen 
összeadódik, hanem bonyolult interakciókat mutat. Genetikailag erősebben meghatáro-
zott viselkedéseink például befolyásolják, milyen környezeteket választunk, és hogyan 
alakítjuk környezeteinket, miközben környezetünk visszahat arra, mennyiben bontakoz-
hatnak ki genetikai eredetű hajlamaink. Az összefüggések igen finomak és bonyolultak 
lehetnek, ennyiben igen óvatosan érdemes kezelni ezt a kérdéskört – miközben persze 
vannak egyértelmű hatások is: a magzatot vagy gyermeket ért toxikus hatások, az alul-
tápláltság, a kaotikus környezet például kétségtelenül negatívan hat az intelligenciára. Az 
intelligenciát befolyásoló környezeti és genetikai hatásmintázatokról lásd Bereczkei Ta-
más összefoglaló munkáját (Bereczkei 2012).

A másik sokat és élénken vitatott kérdéskört már érintettük: egyrészt tudjuk, hogy az 
intelligenciatesztek eredményeit számos helyen használják a társadalomban arra, hogy 
a személy életét alapvetően s akár nagyon hosszú távon befolyásoló döntéseket alapoz-
zanak rájuk, másrészt megállapítottuk, hogy nincs olyan intelligenciateszt, amely min-
den embercsoport esetében egyformán működne, s számos esetben nem is ragadható 
meg objektíven, milyen mértékben befolyásolja hátrányosan valamilyen kulturális vagy 
személyes tényező az adott mérés eredményét. Ezt végiggondolva bizonyára érthetőek 
az intelligenciatesztek összeállítását, az intelligenciamérés módszereit és gyakorlatát, és 
az intelligenciamérés eredményeinek felhasználási módjait ért heves kritikák, az ezekkel 
kapcsolatos élénk viták. Ezek a kritikák és viták részben szakmai, részben emberi jogi és 
morális természetűek, s semmiképpen sem félresöpörhetőek. Részletes bemutatásukra 
és elemzésükre e helyütt természetesen nincs mód (lásd részletesen Vajda 2002).
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Néhány konklúzió az intelligencia és mérése kapcsán a pedagógus számára

A fentiek fényében talán nem meglepő, hogy nem lehet egyszerű és rövid tanácsot adni 
arra vonatkozóan, mi a helyes viszonyulás az intelligenciaméréshez és eredményéhez a 
pedagógiai gyakorlatban.

Azt biztosan elmondhatjuk követendő elvként, hogy néhány pontos IQ különbség-
nek nincs jelentősége, akár személyek közötti különbségről van szó, akár egy adott sze-
mély két különböző időpontban végzett tesztelésének eredményéről. S az is általánosan 
érvényes alapelv, hogy az intelligenciaprofil összehasonlíthatatlanul informatívabb egy 
személy képességei kapcsán, mint önmagában az intelligenciahányados.

Az intelligencia fogalmával, a tesztelés módjával, a tesztek összeállításával, az IQ ér-
telmezésével és társadalmi felhasználásával kapcsolatos viták arra intenek minket, hogy 
legyünk óvatosak és kritikusak ezekkel kapcsolatban. Ugyanakkor semmi esetre sem sze-
retnénk azt a benyomást kelteni, hogy a pedagógiai gyakorlatban az intelligenciamérés 
eredményei mindig vagy többnyire irrelevánsak. Valójában azt látjuk, hogy a megfelelő 
szakmai felkészültséggel és felelősséggel végzett intelligenciamérés megfelelő hozzáér-
téssel és felelősséggel értelmezett eredményei nagyon sok esetben játszanak nélkülözhe-
tetlen szerepet abban, hogy a személy javát szolgáló szakmai döntések születhessenek. 
A  megfelelően kiválasztott és alkalmazott eszközzel végzett intelligenciamérések rend-
kívül fontosak például a kognitív és nyelvi-kommunikációs fejlődési zavarok diagnózisá-
ban, a sajátos nevelési igények azonosításában, a személyre szabott, hatékony támogatás 
kialakításában. Nem olyan területről van szó, ahol könnyű az eligazodás, de talán segít-
ség, ha megpróbáljuk a most megfogalmazott elveket egyszerre szem előtt tartani.

területspecifikus felfogások a megismerésről és fejlődésről  területáltalános fel-
fogások a megismerésről és fejlődésről  kogníció  akkomodáció  asszimiláció  
szenzomotoros sémák vagy érzékszervi-mozgásos sémák  tárgyállandóság  men-
tális műveletek  egocentrizmus  előoksági gondolkodás  naiv fizika  naiv szám-
fogalom  nyelvi fakultás vagy nyelvi modul  fejlődési diszfázia vagy specifikus 
nyelvi zavar  nyelvi hátrány  autizmus  elektív (vagy szelektív) mutizmus  au-
tizmus  intelligencia  intelligenciahányados (IQ)

 n KULCSFOGALMAK
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1. Miért fontos a pedagógiai számára az, hogy a pszichológia milyen modellben, 
modellekben gondolkozik az emberi megismerés fejlődéséről?

2. Gondolja végig a fejezetet és gyűjtse egybe az összes releváns érvet arra, hogy 
a nyelvi képességet és a kommunikációs képességet valóban érdemes és fontos 
két külön képességként felfognunk!

3. Miként jelennek, jelenhetnek meg az egyes tárgyalt fejlődési zavarok értelme-
zésében a fejezet elején bemutatott átfogó fejlődésmodellek – s ezek közül me-
lyek tűnnek a legalkalmasabbnak arra, hogy keretet adjanak e fejlődési zavarok 
értelmezéséhez?

4. Milyen vitakérdésekkel, álláspontokkal találkozhattunk az intelligenciát tár-
gyaló alfejezetben? Próbálja meg ezeket összegyűjteni, rendszerezni!
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15. FEJEZET

AZ ISKOL AI TANUL ÁSRA 
VALÓ KÉSZENLÉT ÉS  
A TANUL ÁSI Z AVAROK

Az iskolai tanulás követelményeket támaszt, amelyekhez tudatosan alkal-
mazkodni kell. A tanulóknak különböző viselkedésszabályozási elvárásoknak 
kell megfelelniük. A szabályozási képességekben jelentős különbségek van-
nak a gyerekek között, és ez fontos szempontja az iskolai tanulásra való alkal-
masságuknak. Az iskolás gyerekek egy része komoly problémákkal küszködik, 
s közülük nagyon sokat gyakran lustának, butának bélyegeznek, holott az 
alulteljesítésüknek az az oka, hogy egy vagy több speciális tanulási zavarral 
küzdenek. Ezek a zavarok az olvasás, írás, számolás területén jelentkeznek, és 
másodlagosan viselkedéses problémákat is okozhatnak, de az is előfordul, 
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 n TANULÁSI ÉS TÁRSAS KOMPETENCIÁK  
AZ ISKOLÁBA LÉPÉS IDEJÉN

„Ahhoz, hogy a rendszeres tanulás hatékony legyen, nem elég a képlékeny, tanulóképes 
elme (azzal már az újszülött is bőven rendelkezik), hanem kifejezetten tisztában kell lenni 
a tudás és a tanulás természetével. Mindenekelőtt pedig azzal a ténnyel, hogy tudásra és 
tanulásra az embernek elkerülhetetlenül szüksége van” – állapítja meg Gopnik, Meltzoff 
és Kuhl (2001, 64.). A hat-hét évesnek meg kell értenie – tegyük ehhez hozzá –, gondol-
kodási készségeire és önszabályozási jelzéseire, a fékrendszer kiépülésére és a szabályozás 
tudatosabbá válására való tekintettel, hogy hogyan válhat aktív tudáskeresővé és tudásfel-
használóvá.

Az iskolaérettség úgy értelmezhető, mint szabályozási kérdés. Figyelmi szabályozás és 
stratégiahasználat, amelyre a szociális válaszhoz szükséges érzelmi vagy a gondolkodá-
si feladatok megoldásához, valamint a tanulói szerephez való sikeres alkalmazkodáshoz 
egyaránt szükség van. A tanulási motiváció és az önszabályozás magas szintje, amely az 
iskolai teljesítményhez társul, független a mért értelmi szinttől. S talán még azt is mond-
hatnánk, hogy az önszabályozás szintje ugyanolyan jó előrejelzője az iskolai sikereknek, 
mint az intelligencia. Egy gyerek iskolaérettségének az eldöntéséhez a pszichológusnak 
„tulajdonképpen azt kell előre látnia, hogy képes lesz-e megfelelni bizonyos alkalmazko-
dási követelményeknek” (Mérei – V. Binét 1970, 171.).

Az önszabályozás jelentőségét jól illusztrálják azok a tanulási motivációs kutatások, 
amelyekben – igaz, középiskolások között – kimutatták, hogy az önszabályozott tanu-
lással, nagyobb céltudatossággal jellemezhető tanulók hatékonyabban tanulnak, elköte-
lezettebbek, tudatosabbak és célravezetőbb tanulási stratégiákat használnak, mint azok, 
akikre ez nem jellemző. Az utóbbiakra impulzivitás, gyenge önhatékonysági érzés, iskolai 
célok hiánya, gyenge önkontroll jellemző inkább. 

A tanulás önszabályozásának egyrészt gondolkodási (kognitív) útja van, ami a tudás 
megszerzését, a tanulásról való gondolkodást, a tanulási célok kitűzésének és tervek ké-
szítésének képességét jelenti. Másrészt fontos az önszabályozás motivációs útja, ami azt 
a cél elérésére irányuló gondolkodást, viselkedést és érzelmet felkeltő és fenntartó folya-
matot jelenti, amelyhez a szándékok kivitelezése, a cselekvés irányítása is hozzátartozik 
(Boekaerts 1996).

A  kisgyermekkorban a motiváció és a tanulással való elfoglaltság fejlődésének ere-
dete kevésbé ismert, de alakulásában a szülőknek, a többi gyereknek, az iskolai környe-

hogy a környezet – szülők, pedagógusok – a viselkedéses problémát észlelik 
csupán, és az elsődleges problémára csak a célzott vizsgálatok során derül 
fény. Ebben a fejezetben az iskolába lépéshez szükséges kompetenciákat, 
majd a tanulási zavarok okait és tüneteit mutatjuk be.
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zetnek egyaránt szerepe van. Korán megjelenik 
az önmagáért kitartóan végzett feladatteljesítés 
belső motivációja (szemben a külső ösztönző, 
jutalmazó-büntető tényezőkkel), mint ahogy 
óvodáskorban az önszabályozási képesség jelen-
tőségére is felfigyelhetünk. Az óvodapedagógu-
sok többségének véleménye szerint az iskolába 
lépés előtt a gyereknek képesnek kell lennie 
arra, hogy szóban közölje a vágyait, szükségle-
teit és gondolatait, lelkesedni kell tudni, és kí-
váncsinak lenni, követni kell utasításokat, nem 
zavarhatja a foglalkozást, s érzékenynek kell len-
ni más gyerekek érzései iránt. Feladattudatra, ki-
tartásra, teljesítményigényre van szükség.

Az önszabályozási képességek fejlődését 
vizsgálva előtérbe helyezhető az érzelmi fejlődés, 
a gondolkodás és érzelem kapcsolata. Az emo-
cionalitás (érzelmi válaszkészség) fontos az agy 
fejlődése szempontjából, másrészt segíti a gye-
reket abban, hogy erőfeszítést tegyen az önsza-
bályozott tanulásra, amiben fontos szerepe van 
a szülőknek, a többi gyereknek és az óvodának.

A  fejlődő gondolkodási képességeket, részben az önszabályozott tanulás alapját is 
végrehajtó képességnek tartják. A végrehajtó képesség fogalma összekapcsolja a munka-
emlékezetet, a figyelmet, a gátló ellenőrzést egy célirányos aktivitás megtervezéséhez 
és elvégzéséhez. A végrehajtó működések összefüggenek erőfeszítéses vagy gátló ellen-
őrzéssel, beleértve az érzelmi-motivációs önszabályozást is. A célirányos cselekvés, ami 
a végrehajtó működés funkciója, nemcsak az információk feldolgozásának erőfeszítéses 
megismerési (figyelmi, emlékezési) szempontjaitól függ, hanem az érzelmi rendszertől 
is. A negatív érzelmek (magas félelmi reaktivitás, impulzív agresszivitás) és a feladatokkal 
kapcsolatos negatív érzelmi értékelés a feladatok abbahagyásához vezethet, amíg a sze-
rencsésebb érzelmi értékelés és elvárás a feladatba való belemerülést és kitartást eredmé-
nyez. Problémákat okozhat, amikor az érzelmi válasz célja, hogy versengjen a magasabb 
gondolkodási folyamatokkal, s az egyén megközelítéssel vagy távolodással, reaktív mó-
don próbálja meg érzelmeit szabályozni erőfeszítéses folyamatok – emlékezet, figyelem, 
tervezés és problémamegoldás – alkalmazása helyett.

Ezek Clancy Blair (2002) amerikai pszichológus megfigyelései, aki az idegrendszer 
fejlődésére épített (neurobiológiai) új iskolaérettség-modellt dolgozott ki, amelynek 
központjában az önszabályozás áll. A  végrehajtó működésekben érintett gondolkodási 
folyamatok bizonyos mértékig az agykéreg homloklebenyi elülső részének (prefrontális 
kéreg) érésétől függenek az iskolába lépés időszakáig. Az érzelmi válaszkészség (emocio-
nalitás, az érzelemkiváltó helyzetekre adott reakció hevessége) fontos szerepet játszik a 

15.1. KÉP  A nagymozgások fejlesztését 
szolgáló játékok hozzájárulnak az iskolaéretté 

váláshoz, az idegrendszer éréséhez
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kivitelező kognitív működés fejlődésében és épségében. Használata és bejáratódása bizo-
nyos mértékig függ a magasabb gondolkodási és érzelmi agyközpontok és azok kapcso-
latának fejlődésétől, és ez összefügg az iskolaérettséggel. Mint Blair rámutat, a fokozott 
emocionalitás és a gyenge önszabályozás valószínűleg kockázatot jelent az iskolai készen-
létre, ami az otthoni-óvodai stressz csökkentésével, az érzelmi kompetencia kialakításá-
val, a figyelem és az önszabályozás alakulásának elősegítésével ellensúlyozható. Az érzel-
mileg reaktív, de egyébként tipikusan fejlődő gyerek, akinek környezete nem támogatja 
a szabályozási képességek alakulását, valószínűleg a magasabb rendű szabályozás nehéz-
ségeire és gyenge iskolaérettségre való kockázattal rendelkezik. Ugyanaz a gyerek támo-
gató környezetben valószínűleg kevésbé fejlődik reaktív szabályozási formák irányába, és 
nagyobb hajlandóságot mutat erőfeszítéses szabályozási készségek irányába.

Természetesen az iskolába kerülő gyereknek rendelkeznie kell bizonyos értelmi ké-
pességekkel. A gyerekek nagyobb része gond nélkül, néhány hónap alatt alkalmazkodik 
az iskolai követelményekhez. Az iskolára való alkalmasság megállapítására a pszichológu-
sok vizsgálatsorozatokat dolgoztak ki, az első sorozat L. Schenk-Danzinger pszichológus-
nő nevéhez fűződik az 1930-as évekből. A nálunk 1947 óta használt vizsgálatsorozat a 
feladattudatot, a szabály- és mintakövetés készségét, jelek megtanulását és alkalmazását, a 
viselkedés szabályozását, a látás és a mozgás összerendeződését, a folyamatos figyelem és 
tevékenység készségét, a helyzetismeretet, a mindennapi életben való tájékozottságot, az 
emlékezetet, a gyerekek számfogalmát (Piaget-féle feladat) méri. Az értelmi szintet szük-
ség esetén, a speciális képzés szükségességének eldöntéséhez külön vizsgálják.

 n A TANULÁSI ZAVAR FOGALMA, ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEI

Az iskolai tanulási teljesítmény szempontjából lényeges, hogy a tanulók az első iskolai 
években elsajátítsák azokat az alap-kultúrtechnikákat az olvasás, írás és matematika terén, 
melyek a további teljesítéshez alapvetően szükségesek. Az iskolai alulteljesítésnek több 
oka lehet. Amennyiben a tanulást jelentős mértékben korlátozza a tanuló fizikai vagy 
szellemi állapotának átfogó, súlyos és tartós sérülése (pl. a mentális képességek alacsony 
szintje, érzékszervi sérülés), ebben az esetben tanulási akadályozottságról beszélünk. A ta-
nuló segítése ilyenkor elsősorban gyógypedagógiai feladat.

Ha az alulteljesítés hátterében olyan tényezők állnak, mint a tanuló motiválatlansága, 
tantárgy iránti személyes preferenciája (illetve annak hiánya), kulturális, szociális vagy 
oktatási hátránya, illetve valamilyen részképesség területén lassabb fejlődési üteme, ak-
kor tanulási nehézségről van szó. Ennek felismerése és megoldása pedagógiai feladat.

A  tanulási problémák egy speciális területe a tanulási zavarok. Idetartoznak azok a 
részképességzavarok (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia), illetve magatartás- és figyelem-
zavarok (ADHD – Attention Deficit Hyperactiyity Disorder, figyelemhiányos hiperaktivi-
tás-zavar), melyek hátterében minden esetben valamiféle idegrendszeri eltérés található. 
Ez azt jelenti, hogy egy adott tanulási feladathoz szükséges funkcióban részt vevő ideg-
rendszeri hálózatok működésében valamilyen zavar lép fel vagy az adott struktúra atipi-
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kusan fejlődik. A tanulási zavar esetében nem beszélhetünk csökkent intellektuális ké-
pességekről, érzékszervi hiányosságról, kulturális eltérésről vagy oktatási sajátosságokról, 
mint a két előző kategóriánál. Sarkady és Zsoldos (1992) meghatározása szerint specifi-
kus tanulási zavar az az intelligenciaszint alapján elvárhatónál jóval alacsonyabb tanulási 
teljesítmény, mely neurológiai deficit vagy funkciózavar talaján jön létre, sajátos kognitív 
tünetegyüttessel. Ezek a részképességzavarok alapvetően nehezítik az iskolai tanulás so-
rán az olvasás, írás és matematika elsajátítását. A teljesítményzavarok gyakran neurotikus 
és viselkedéses tüneteket okoznak. A tanulási zavar a korai időszakban alakul ki és tünetei 
a felnőttkorban is fellelhetőek. A meghatározás megemlíti a másodlagos tünetképződést. 
Ennek lényege, hogy az alapproblémához olyan kísérőjelenségek társulhatnak, mint a 
teljesítményszorongás, csökkent énhatékonyság érzése, szociális elszigetelődés, csökkent 
tanulási motiváció. Kiemelendő, hogy a tanulási nehézségekkel ellentétben ezek nem 
okai, hanem következményei a tanulási eredménytelenségnek. Tanulási zavar esetében 
a pedagógus munkáját a fejlesztőpedagógus, a logopédus, pszichológus, illetve terápiás 
szakemberek segítik.

A tanulási zavar kifejezés rendkívül összetett, változatos tünetegyüttest takar. Ennek 
megfelelően a kutatások is több oldalról közelítik meg azt, keresve a kialakulás lehetsé-
ges okait, az érintett kognitív struktúrákat és a korrekció lehetőségeit. A perceptuo-motoros 
elméletek a problémák hátterében az észlelési és mozgási funkciók elégtelen integrációját, 
összerendezetlen mivoltát feltételezik. Ilyen A. J. Ayres (1972) elmélete, amely szerint a 
tanulási zavarok hátterében a szenzoros integráció deficitje áll. Hasonló szemlélet tükröz 
Brigitte Sindelar (Sindelar 1993; idézi Gyarmathy 2001) terápiás módszertana. Ebben a 
szenzomotoros rendszer elégtelen működését tekinti a zavarok elsődleges okának, a kogni-
tív funkciók közül kiemeli az emlékezet, az észlelés és a figyelem szerepét. Magyarországon 
Porkolábné Balogh Katalin (2009a, 2009b) és Marton-Dévényi Éva (2009) munkássága 
épül erre a megközelítésre Ezekről részletesebben a 16. fejezetben lehet olvasni. A percep-
tuo-motoros elméletek a tanuláshoz szükséges olyan területáltalános alapfunkciók fejlesz-
tését tartják elsősorban fontosnak, melyek mindenfajta elsajátításhoz nélkülözhetetlenek. 

Az elméletek másik nagy csoportja a neuropszichológia, a kognitív idegtudományok 
irányából, területspecifikusan kutatja a tanulási zavarok jelenségét. Alapvető célja a kog-
nitív rendszerek megismerése, a megfelelő elsajátításhoz szükséges specifikus „magte-
rületek” (nyelvi, mennyiségfeldolgozó, téri-vizuális stb.) feltárása (Csépe 2005). Csak 
ezek alaposabb ismeretében lehet megfelelően behatárolni, hogy az eredménytelenség 
hátterében mely speciális rendszerek atipikus működése áll. A  célzott fejlesztés ennek 
ismeretében valósulhat meg hatékonyan. A „magterületek” kutatása mellett az egyes te-
rületeket összehangoló rendszerek működésének vizsgálata is közelebb visz az olyan tü-
netegyüttesek megértéséhez, mint az ADHD. Ezek alatt olyan integráló rendszereket ér-
tünk, melyek lehetővé teszik a célirányos, szándékvezérelt tevékenységek megtervezését, 
megszervezését, kivitelezését. A frontális lebeny szerepe elsődleges ebben a folyamatban 
(Stuss 1987, idézi Csépe 2005). 

A  pszicholingvisztikai kutatások a nyelvfejlődés és a tágan értelmezett beszédtevé-
kenység jelentőségét emelik ki a tanulási zavarok kutatásában. A zavarok hátterében olyan 
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fonológiai (beszédhang), morfológiai (nyelvtani alak), szintaktikai (mondatszerkezet), 
szó szintű vagy mondat szintű szemantikai (jelentéstani) nyelvi deficitet feltételeznek, 
melyek akadályozzák az alapvető tanulási kultúrtechnikák megfelelő elsajátítását. A ma-
gyarországi diszlexiaprevenciós munkák jelentős része pszicholingvisztikai alapokra épít 
és a logopédiai fejlesztést célozza meg (Meixner 1974).

 n A TANULÁSI ZAVAROK TÜNETEI

A tanulási zavarok jellemző tüneteit Kulkarni (et al. 2001) összefoglalója alapján ismer-
tetjük. 
Óvodáskorban az iskolakezdés előtti időszakban a következő jelenségekre kell figyelni:

  Jelentős elmaradás a beszédfejlődésben.
  Elmaradás a finommotoros készségek fejlődésében, pl. a cipőfűzésben.
  Nehézségek a szavak kiejtésében, a hangzók diszkriminációjában.
  Nehézség vagy lassúság az új szavak megtanulásában.
  A ritmusérzék hiánya, rímek érzékelésének hiánya.
  Nehézségek a térben való tájékozódásban, az irányok, sorrendek felcserélése.
  Kialakulatlan kézdominancia.
  Nehézség hangzók, számnevek, színnevek, a hét napjainak stb. felsorolásában.
  Nehézség összefüggő történetek elmesélésében vagy hallott szövegek megfelelő tar-

talmi/sorrendi visszaadásában.

Kisiskoláskorban a következő tünetek jellemzik a tanulási zavaros gyerekeket:

  Különálló szavak olvasásának nehézsége.
  Betűk és hangok lassú vagy akadályozott megfeleltetése.
  Jellemző olvasási és betűzési hibák, mint a betűk felcserélése (pár-bár), a szavak meg-

fordítása (rá-ár), inverz betűtévesztések (b-p, u-n), betűáthelyezések (korom-komor, 
csutak-csukat) vagy épp egész szavak felcserélése, behelyettesítése (szoba-lakás).

  Számsorozatok, helyi értékek felcserélése, műveleti jelek, műveletek felcserélése.
  Tények, adatok megjegyzésének nehézsége.
  Új készségek lassú elsajátítása.
  Gyakori értelem nélküli bemagolás.
  Impulzivitás, a balesetek „vonzása”.
  Szokatlan ceruzafogás.
  Nehézségek az idő meghatározásában.
  Szegényes finommotoros koordináció.
  Általános ügyetlenség.
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A középiskolában jellemző tünetek:

  Betűszekvenciák felcserélése.
  Szótövek, ragok, igekötők nehézkes meghatározása.
  Betűzési nehézségek.
  A hangos olvasás kerülése.
  Matematikai nehézségek. 
  Gyakran olvashatatlan kézírás vagy a kézírás kerülése.
  Tények, adatok felidézésének lassúsága, szegényes volta.
  Megértési problémák.
  Társas elszigetelődés.
  A testbeszéd, arckifejezések dekódolásának nehézségei.
  A szimbolikus nyelvhasználat problémái (pl. irónia).
  Tervezési és időgazdálkodási nehézségek.

A  problémát jelző tünetek mellett érdemes az erősségekre is figyelni. Annál is inkább, 
mert ezek megléte, felismerése és visszajelzése segíti leginkább a pedagógiai munkát. Szá-
mos olyan, a tanulás szempontjából hasznos képesség van ugyanis, amelyeket a tanulási 
zavar nem érint. Alsó tagozatban megjelenhet a területspecifikusan nagy szókincs, jó tör-
ténetértelmezés (ha a történetet felolvassák vagy elmesélik), fejlett fantázia, kíváncsiság, 
új megoldások keresése, gyors felfogóképesség, jó konstrukciós készség. Felső évfolya-
mon sok esetben találkozhatunk kiváló gondolkodási képességekkel, nagyobb összefüg-
gések jó átlátásával, a felolvasott szöveg magas szintű megértésével, szorgalommal a szá-
mára érdekes témakörben. Középiskolás korra nőhet a tanulási kapacitás és a teljesít-
mény olyan specializált területeken, melyekről a tanulási zavar ellenére széles körű 
ismeretekkel rendelkezik a gyerek. A  tanulók sikeresebbek olyan területeken, melyek 
nem igényelnek szó szerinti memorizálást. Gyakran kreatívak (Mohai 2011).

15.2. KÉP  „Bárcsak én is 
megérteném egyszer!”  

A tanulási nehézségek és 
zavarok hátterében sokszor a 

képességek egyenetlen 
fejlődése áll
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Minden életkorra jellemző a szimultán tanulási stílus (Accardo et al. 1989). Ennek 
jellemzője, hogy az információk feldolgozása nem szekvenciálisan, egymást meghatá-
rozott logikai sorrendben követve, analitikusan halad, hanem globálisan, nagyobb egy-
ségekben szintetizálva. Accardo (1989, idézi Rosebraugh 2000) megfogalmazásában a 
tanulási zavaros gyerekek „az erdőt látják, nem a fákat”. Tanuláskor általában mindkét 
stílust használni szoktuk, míg a tanulási zavaroknál szignifikáns eltolódás figyelhető meg 
globális irányba. 

Annak megállapítása, hogy a jelek alapján valóban tanulási zavarral küzd-e a tanuló, 
összetett feladat. A zavarok gyanúja esetén a szülő vagy a pedagógus is fordulhat szakem-
berhez, utóbbinak a szülők felé minden esetben tájékoztatási kötelezettsége van, és csak a 
beleegyezésükkel küldheti a gyereket vizsgálatra. (Beleegyezés hiányában is kötelezhető 
a szülő a gyermek kivizsgáltatására, de ez hatósági eljárást igényel.) A területileg illetékes 
tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság adhat ki szakvéleményt a 
tanulási zavar meglétéről. A diagnózist egyéni vizsgálattal, standardizált tesztek alkalma-
zásával állítják fel, a vizsgálat megkezdéséhez a szülő jelenléte is szükséges. 

 n DISZLEXIA 

A diszlexia a leggyakoribb tanulási zavar. Előfordulási aránya az iskoláskorú populáció-
ban 5-10 százalék. Azokban az országokban, ahol az ország nyelve fonetikus, például a 
német és a magyar, ritkább, mint a nem fonetikus nyelveknél (angol). Nagyobb arányban 
érinti a fiúkat, mint a lányokat. Megfigyelhető családi halmozódás, ami genetikus meg-

határozottságra utal (Habib 2000), de be-
következhet a korai fejlődés során olyan 
minimális agyi sérülés is, aminek következ-
ményeként alakul ki a diszlexia. 

A szakirodalom többféle diszlexiameg-
határozást ismer. A  Betegségek nemzetközi 
osztályozása a BNO-10 definíciója szerint: 
„Az olvasási készségek fejlődésének szigni-
fikáns és meghatározott romlása, ami nem 
írható kizárólag a látásélesség, szellemi 
érettség vagy nem megfelelő iskoláztatás 
rovására. Az olvasáshoz szükséges részfel-
adatok, szófelismerés, orális olvasási kész-
ségek, olvasási értési készség elsajátítása 
mind sérült. Helyesírási nehézségek gyak-
ran társulnak meghatározott olvasási zava-

15.3. KÉP  A tanulási zavarok megelőzése már 
korán elkezdhető!
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rokkal, ami serdülőkorra megmarad annak ellenére, hogy az olvasásban javulás tapasztal-
ható.” (365.)

A WHO 1993-as közleménye alapján a fejlődési diszlexia az olvasási készségnek spe-
cifikus és szignifikáns károsodása, mely nem magyarázható általános intellektuális defi-
cittel, érzékszervi problémákkal, motivációs hiánnyal vagy az oktatás jellegével.

A pedagógiai meghatározás szerint abban az esetben beszélhetünk diszlexiáról, ha a 
gyermek tényleges és intellektuális képessége alapján elvárható olvasási teljesítménye el-
tér, és ez súlyos olvasási zavarként jelenik meg. 

A kognitív neuropszichológiai megközelítésben a fejlődési diszlexia „olyan olvasási 
zavar, amely az olvasás elsajátításában és működtetésében meghatározott agykérgi feldol-
gozó hálózatoknak a tipikustól eltérő fejlődéséhez köthető” (Csépe 2006, 135.).

Bármelyik definíciót vesszük is alapul a diszlexiát mindegyik egyfajta gyűjtőfogalom-
ként kezeli. Eszerint a diszlexia egyfajta szindróma – változatosan szerveződő viselke-
dési eltérések együttese – melynek hátterében olyan hierarchikusan felépített kognitív 
működési rendszerek problémái állnak, mint a vizuális felismerés, fonéma-graféma meg-
feleltetés, munkamemória, szókincs stb. (Csépe 2006). Összetett zavarról van szó, mely 
többféle tünetben nyilvánulhat meg. Ilyen a lassú, akadozó olvasás, betűk, hangok kiha-
gyása, felcserélése, különösen mássalhangzó-torlódás esetén. Mondatok szintjén gyako-
ri a szavak kihagyása, felcserélése, behelyettesítése más kifejezésekkel. Emiatt hiányos a 
szöveg értelmezése, visszaidézése. A tanulók gyakran nem az olvasottak alapján, hanem 
általános tudásuknak megfelelően dolgozzák fel a szöveg témáját. 

Az olvasás modelljei

„Az emberi agynak vannak olyan kitüntetett feldolgozórendszerei, amelyek ugyan nem 
arra készültek, hogy olvasni tudjunk, de lehetővé teszik azt” (Csépe 2006, 57.).

Az olvasástanítás két alapvető irányzatát különböztetjük meg. Az egyik az úgynevezett 
globális vagy szóképes olvasástanítási módszer. Ez abból az olvasáspszichológiai paradig-
mából indul ki, mely szerint a nyelv elsajátítása és az olvasás elsajátítása azonos folyamat. 
Épp úgy tanulunk meg olvasni, ahogy beszélni. Az olvasásban nem a dekódolás (a szavak 
elemekre bontása) a lényeg, a gyereknek egy nagyobb szövegegységből kell kihámozni a 
jelentést. A pedagógusnak ebben kell őt segítenie (Goodman, idézi Jászó 2001). Magyar-
országon 1978-ban adták ki az első szóképes olvasási módszerre épülő tankönyvet. 

Az olvasáspszichológia másik irányzata abból a megközelítésből indul ki, hogy a nyelv 
elsajátítása és az olvasástanulás különböző folyamatok és az olvasás nyelvi tudatosságot 
igényel. Az olvasástanulás szempontjából lényeges a hangoztatás, vagyis a szavak hang-
zókra bontásának (analízisének) képessége, majd az elemeket újra össze kell tudnia ál-
lítani (szintetizálás) értelmes egésszé. Ez a fajta fonológiai tudatosság később alakul ki, 
mint a fonológiai észlelés. Négyéves kor körül a gyerekek nem tudják az elhangzott sza-
vak fonémáit beazonosítani és szótagolni is csak kevesen képesek. Hatéves korra a gye-
rekek 90 százaléka képes a szótagolásra és 70 százaléka fonémákra is tagolja a szavakat 
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(Mann 2001). A percepciós egységek a gyakorlattal egyre nőnek, a betűk, szótagok, sza-
vak olvasása helyett a gyakorlott olvasó már gondolati egységeket, szólamokat olvas ( Já-
szó 2001). Ezenfelül olyan részkészségek birtokában is van, mint a rugalmas időzítés, az 
automatikus tevékenységvégzés (pl. tud figyelni a tanár reagálására olvasás közben), az 
anticipáció (elővételezés, például a címből képes következtetni a tartalomra), a tudatos 
kontroll, a fontos és kevésbé fontos információk szétválasztásának képessége. 

Az olvasástanulás modelljei közül Marsh és munkatársai (1981, idézi Csépe 2006) a 
globális olvasástanulás hierarchikus modelljét írják le. Eszerint az első, globális szakaszban 
a gyerekek vizuálisan be tudják azonosítani szavak egy kisebb csoportjának az írott szóké-
pét. Ekkor még nem tudják, miképp feleltethetők meg a beszédhangok az írott betűknek. 
Elsősorban vizuális mintafelismerésről és nem olvasásról van szó. A második fázisban nő 
a szóképlexikon terjedelme, a kiolvasás alapja a vizuális hasonlóság. Ezt követi a szavak 
elemekre bontása, ilyenkor a tanulók már ismeretlen szavak elolvasásra is képesek. A ne-
gyedik szakasz a gyakorlott olvasás 10-11 éves kor körül. Ez és a hasonló (pl. Uta Firth 
1985) megközelítésen alapuló modellek elsősorban az angolszász területeken elterjedt 
szóképolvasás rendszerét írják le. Az olyan nyelveknél, amilyen a magyar is, vagyis ahol 
a betű-hang megfeleltetés viszonylag egyszerű, nincs feldolgozási haszna a globális szó-
képtanításnak. 

Az olvasástanulás párhuzamos modelljei (Morton 1979; Temple 1997) az olvasásnak 
egy szemantikai, illetve egy fonológiai útját írják le. A szemantikai út lényege, hogy egy-
fajta szóalak-azonosító mechanizmus lép működésbe olvasáskor, amit a látott szó alak 
aktivál. Ez a szavakról tárolt morfémareprezentáció. Ehhez kapcsolódik a szemantikai 
rendszerben tárolt jelentés, ami aktiválja a fonológiai szóreprezentációt. A gyakorlott ol-
vasó az olvasásnak ezt az útját használja gyakrabban. A  fonológiai út kiinduló eleme a 
fonéma-graféma megfeleltetés, amit egy fonológiai átalakító egység végez, miután egy 
elemző egység a szavakat már szódarabokra bontotta. A fonológiai kimenet a harmadik 
– összekötő – egységre épül, mely a fonológiai elemeket ismételten összekapcsolja. Ezt 
az utat gyakrabban használják a kezdő olvasók, de akkor is ez aktiválódik, ha ismeretlen 
értelmű szavakat olvasunk.

A diszlexiások olvasástanítása esetében – bármilyen módszerrel történjen is – fontos 
figyelembe venni néhány sajátosságot (Meixner 1978): 

  A  tananyagot nagyon kis lépésekre kell tagolni és folyamatos ismétléseket kell be-
építeni.

  Már a megtanítás közben törekedni kell a lehetséges hibák kiküszöbölésére. Ilyen pl. 
a homogén gátlás, amikor az egymással vizuálisan, akusztikusan és motorosan felcse-
rélhető betűket (hangokat) egymástól távoli sorrendben tanítják.

  Az olvasástanításba be kell építeni a tanulók általános nyelvi fejlesztését.
  A fejlesztés és a direkt olvasás aránya fordított a tanítási folyamatban. 
  Az olvasástanítás nem egy tankönyvre alapozódik, sok eszközt alkalmaz.
  Pozitív megerősítést, fejlesztő értékelést tartalmaz.
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A diszlexia modelljei, osztályozása

Általános fejlődési deficit modellek  A perceptuo-motoros elmélet keretein belül ér-
telmezve a diszlexia hátterében olyan általános fejlődési deficit áll, melyben érintett lehet 
az észlelés, a mozgás, a nyelv, valamint a verbális emlékezeti rendszerek fejlődése. A mo-
toros készségek deficitjének beszédfejlődésre gyakorolt hatását Delacato (1963) tárta fel, 
aki beszéd- és mozgásfejlődésben egyaránt elmaradt gyerekekkel dolgozott 12 hónapos-
tól 9 éves korig. Felmérték a gyerekek mozgásfejlődésben való elakadásuk mértékét, illet-
ve hogy az átlagos fejlődésben egymás után megjelenő mozgásminták, úgymint kúszás, 
mászás, járás közül melyik mozgásstádiumra képesek még a gyerekek. Abból kiindulva jut-
tatták őket a következő fejlődési fázisba. Eredményeik a mozgásfejlesztés terén is jelentősek 
voltak, de emellett azt is megfigyelték, hogy a gyerekek 59 százaléka annak ellenére, hogy 
külön nyelvi fejlesztésben nem részesült, jelentős beszédfejlődésen ment keresztül. A vizs-
gálatok egyik tanulsága, hogy az „emberi kommunikáció kifejődése csak akkor lesz problé-
mamentes, ha a gyermek végigmegy a kizárólagosan emberi mozgás-érzékszervi fejlődés-
soron, melyet nevezhetünk helyváltoztatási-felegyenesedési, helyváltoztatási-dominancia-
megválasztási fejlődési mozgássornak” (Marton-Dévényi et al. 2001, 83.). Hasonlón fontos 
a percepció, vagyis az értelmező felfogás képességének kialakulása és megfelelő fejlődése. 
Az érzékelés pedig mindig a mozgásszervekkel együttműködve aktivizálódik már az elsőd-
leges információszerzések folyamatában is (Kiss T. 2001).

Agyi másság modellek  A  neuropszichológiai megközelítés agyi másság modelljei azt 
vizsgálák, hogy mely területek szerkezeti és funkcionális eltérései felelősek a diszlexia ki-
alakulásáért. Galaburda (1985, idézi Csépe 2005) és munkatársai írták le először, hogy 
diszlexiásoknál a vizuális rendszerhez tartozó laterális genikulátum területen lévő sejtek 
a normál méretűnél sokkal kisebbek. Ugyanez a hallási feldolgozórendszerben is megfi-
gyelhető (Livingstone et al. 1991, idézi Csépe 2005). Ez alátámasztja a szenzoros feldol-
gozórendszerek érintettségét hangsúlyozó elméleteket. Jellemző szerkezeti eltérés még 
az agyféltekék csökkent természetes aszimmetriája. A  fonológiai deficit hipotézist tá-
masztja alá, hogy fonológiai feladatokban a diszlexiások csökkent frontális, illetve bal 
oldali tempoparietális agyi aktivitást mutatnak a jól olvasókhoz képest (Temple 1997, 
idézi Csépe 2005).

Nyelvi deficit modellek  A pszicholingvisztikai paradigma alapvetően a fonológiai defi-
cit, illetve a nyelvi deficit modelljeire épül. A fonológiai deficit alapulhat észlelési zavaron. 
Ezt támasztja alá Mann (2001) vizsgálata melybe 3. osztályos gyerekeknek zajjal elfedett 
vagy tisztán hangzó szavakat kellett azonosítani. Mikor a szavakat nem maszkolták (fed-
ték) a jól és gyengén olvasók egyformán teljesítettek. A maszkolt szavak esetében viszont 
a gyengén olvasók teljesítménye lényegesen elmaradt a jól olvasókétól. Ez sajátos, finom 
észlelési zavarra utal. Az olvasási nehézségeket előre jelezheti, ha a szótagokra és foné-
mákra való tagolás nem megy jól az óvoda utolsó évében. Hatéves korára a később rossz 
olvasónak bizonyuló gyerekeknek csak 17 százaléka volt képes szótagokra tagolni a hal-
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lott szavakat szemben a 90 százalékos átlagszinttel (Mann 2001). Az olvasászavarok 
szempontjából veszélyeztetett gyerekek szűrésében épp ezért használnak többek között 
fonéma- és szótagtudatot mérő teszteket, de olyan fonológiai készségek is jó előre jelzők 
lehetnek, mint a gyors tárgymegnevezés vagy a fonetikai reprezentáció eredményes fel-
használása a rövid távú emlékezetben. A nyelvi deficit modell a beszédészlelés és a fono-
lógiai műveletek problémáin felül zavarokat feltételez a mentális lexikon szerveződésé-
ben és az ahhoz való hozzáférésben is (Csépe 2006).

A diszlexia osztályozása  A pszicholingvisztika megkülönböztet felszíni, fonológiai és 
mély diszlexiát. A felosztást Csépe (2006) nyomán ismertetjük.

A  felszíni diszlexia (Holmes 1973, idézi Temple 1997) a diszlexia gyakrabban elő-
forduló típusa. Jellemzője, hogy az egyén csak a fonológiai rendszert használja (tehát ké-
pes kibetűzni vagy szótagolni szavakat), de az olvasás szemantikai és direkt útja fejletlen. 
A betűket vagy betűcsoportokat a személy egyenként fonémákra fordítja el. Ezt úgy kell 
elképzelni, hogy károsodott a szó jelentéséhez tartozó tartalmi képzetek megjelenése, 
az olvasás nem automatizálódik, és nem kötődik a szóalak általános vizuális jellem-
zőihez. Értelmetlen szavakat jól ki tudnak olvasni a személyek, de értelmes szavak ese-
tében jellemzőek azok a tévesztések, mikor egy ismeretlen vagy ritka jelentésű szóra 
egy másik szóalak ismert jelentését vetítik, azaz a szabályos, gyakran előforduló ala-
kot olvassa ki a személy, pl.: köpülő helyett repülő, gázmester helyett garázsmester stb. 
(Subosits 2001). A diszlexiának ez a fajtája mutatkozik meg akkor is, mikor kéziratos 
szöveget nagyon nehezen olvas valaki, mert ez a probléma az írott betűknek csak kis 
változékonyságát tolerálja. Ilyenkor az olvasó nem tudja felismerni a szóalak vizuális 
jellemzőit, így a folyamatos olvasás sikertelen. 

A fonológiai diszlexia (Temple 1997) olvasási hibái a felszíni diszlexiától eltérő mintá-
zatúak. Ebben az esetben az egyén képtelen a globális szóképeket elemekre bontani, sé-
rült az olvasás fonológiai útja. Felismeri, „elolvassa” az ismerős szóképeket, de nem tudja 
analizálni az olvasott szót. Az értelmetlen szavak kiolvasása nagyon nehezen megy. A fo-
nológiai tudatosság teljes hiányáról vagy deficitjéről van szó. 

A felszíni diszlexia esetében a szintetizáló, a fonológiai diszlexia esetében az analizáló 
képesség sérült.

A mély diszlexia ( Johnston 1983) inkább a szerzett diszlexiára jellemző (a diszlexia 
valamilyen külső sérülés vagy betegség nyomán alakul ki). Fejlődési diszlexia esetében 
ritkán fordul elő. Jellemző az olvasóra a szemantikai hibák nagyon magas száma (pl. „han-
gya” helyett „hagyma”), illetve hogy a leírt és kimondott szóalak sem fonológiai, sem 
morfológiai kapcsolatban nincs egymással. Azaz a célszó helyett szemantikailag ahhoz 
hasonlót olvas ki a személy („megy” helyett „sétál”, „körte” helyett „gyümölcs”, „mondjá-
tok” helyett „kérjétek”). 
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Az áldiszlexia (pszeudodiszlexia)

Nem minden olvasási nehézség tartozik a diszlexia fogalomkörébe. A diszlexiával köny-
nyen összekeverhető tüneteket okozhat az észlelési funkciók valamilyen sérülése (pl. lá-
tás- vagy hallássérülés) a nem megfelelő olvasástanítási módszer (pl. a „nézd és mondd” 
globális olvasástanítás), az alacsony szocioökonómiai státusszal együtt járó problémák, 
mint az olvasás nem megfelelő értéke, a könyvekhez, írott szöveghez való nehézkes hoz-
záférés vagy a nem megfelelő aktív szókincs. Ez utóbbi jelenséget nevezi Csabay (2001) 
verbális hospitalizációnak, utalva a nyelvi elszigetelődésre, a spontán beszélgetések csök-
kenő tendenciájára. Akadály lehet a gyakorlatlanság is, ha nem válik automatizmussá az 
olvasás, elvész a valódi olvasásélmény. 

Hátrányokat okozhat a korai beiskolázás, amikor az olvasáshoz szükséges egy-egy 
részfunkció biológiai érése még nincs azon a szinten, ami a sikeres elsajátításhoz szük-
séges lenne. Ebben nagy fáziseltolódások lehetnek, akár egyéves hátrányt is le kell dol-
goznia egy-egy gyereknek, ami nem könnyű feladat. Nem véletlen, hogy tanulási zavar 
diagnózist általában negyedik osztály környékétől állapítanak meg, addig csak veszélyez-
tetettségről beszélhetünk.

A  korszerű diszlexiadiagnosztika vizsgálja egyrészt az észlelési funkciókat, a tiszta 
hangok és beszédhangok diszkriminációját (akusztikus jellemzők, hangzóeltérések), a 
beszédészlelést (szavak, álszavak diszkriminációja, árnyékolás, dichotikus hallási hely-
zet), a téri vizuális funkciók működését. Másrészt vizsgálja a nyelvi funkciókat, a fono-
lógiai tudatosságot (szavak hangalakjához történő hozzáférés), a morfológia tudatosság 
(nyelvtani szabályok alkalmazása, morfoszintaktikai részletekhez, azaz a morfémák kap-
csolódásának szabályaihoz való hozzáférés), a gyors megnevezés képességét, a szókin-
cset, a mondatértést, a verbális fluenciát (fonológiai és szemantika lexikonokhoz való 
gyors hozzáférést). Az emlékezeti folyamatok közül vizsgálják a klasszikus munkaemlé-
kezetet (számterjedelem, szóterjedelem, fonológiaihurok-feladatok, téri-vizuális emléke-
zet), a lingvisztikus munkaemlékezetet, és a történetemlékezetet.

A diszlexiadiagnózis – címke vagy segítség?

Mit jelent, ha diszlexiás tanuló van az osztályunkban? Érzi-e a gyerek, hogy ő a fontos, 
nem csak a teljesítmény?

A diszlexiadiagnózis egyidejűleg jelenthet könnyítést és külön terheket. Megfelelő in-
formációk birtokában segíthet az érintetteknek megmagyarázni a helyzetet, és túllépni 
az „én ehhez úgyis hülye vagyok” állapoton. A tanulónak ilyenkor lehetősége van szóbeli 
beszámolóra, illetve felmentést kaphat az érintett tárgyakból (pl. idegen nyelv). A má-
sik oldalról épp ezek a tényezők jelenthetik a buktatókat. A diszlexiadiagnózis címkévé 
válhat, ha az egyén, a társak, a pedagógusok vagy akár a szülők nem rendelkeznek kellő 
ismeretekkel. Ebben az esetben komoly veszélye van a marginalizálódásnak, és az egyéb 
másodlagos problémák megjelenésének. A  diszlexiásoknak ezenfelül a középiskolára 
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vagy akár felnőttkorra is megmaradó maradványtünetekkel is szembe kell nézniük. Ilye-
nek a helyesírási nehézségek, a lassabb olvasási tempó, az információfeldolgozás sajátos, 
szimultán módja.

 n DISZGRÁFIA

A BNO-10 definíciója szerint diszgráfiának tekinthető a helyesírási készségek olyan spe-
cifikus zavara, amely nem társul olvasási zavarral, értelmi elmaradással, látás-, hallás-, 
mozgászavarral, tanítási problémával. Jellemzője a hangok időtartamának hibás megkü-
lönböztetése, a hang-betű átfordítás és a nyelvtani szabályok alkalmazásának nehézsége, 
a szövegalkotás problémája. 

Az iskoláskorú gyerekek 10 százaléka érintett. Fiúknál másfélszer gyakrabban figyel-
hető meg, mint lányoknál. A diszlexiához hasonlóan kiválthatják genetikai tényezők, de 
lehet pre- (születés előtti) vagy perinatális (születés alatti) károsodás következménye is. 
Az írás során a fonémákat alakítjuk grafémákká. Ebben a folyamatban olyan „trükkök-
kel” találjuk magunkat szemben, mint hogy ugyanannak a fonémának több graféma is 
megfelel (pl. j, ly), vagy bizonyos hangokat nem úgy írunk le, mint ahogy kiejtjük őket. 
Ezt a kezdő írónak tanulnia kell, de diszgráfia esetében a gyakorlott írónak is folyamatos 
akadályt jelent.

A diszgráfia leggyakoribb tünetei:

  Szokatlan, gyakran markoló ceruzafogás.
  A fej nagyon közel hajol a ceruzához, a gyerek a ceruza végét nézi, nem a papírt.
  Göcsös kéztartás, a gyerek gyakran leteszi a ceruzát és lerázza a kezét.
  Lassú, nem automatizált írás.
  A rövid és hosszú magán- és mássalhangzók megkülönböztetésének képtelensége.
  A hagyományos írásmód használatának nehézsége (pl. Madách).
  Nehézkes betűalakítás, nem marad meg a kijelölt vonalon.
  Szokatlanul tölti ki a teret, pl. átlósan ír, nem figyel a margókra.
  Diktáláskor gondolkodnia kell a betűformán, lassan dolgozik, lemarad.
  Másoláskor betűnként vagy 2-3 betűnként írja le a szöveget, eltéveszti hol tart, kihagy, 

betold.
  Sokszor egy hosszú mondattá áll össze a szöveg, nem érzik a nagybetűs kezdés és a 

központozás jelentőségét.
  Gyakran nem tudja a teljes mondatot és a mondatrészt megkülönböztetni egymástól.
  Önellenőrzéskor nem ismeri fel a hibákat, fejből olvas fel és nem a leírtak alapján.
  Sokszor kerüli a kézírást.

Akárcsak a diszlexia esetében, itt is multikauzális (több okra visszavezethető) a zavar.
Beszélhetünk perceptuo-motoros elmaradásról, a beszédhallási, látási, mozgási, térbeli, 
időbeli analízis és szintézis fejletlenségéről. Okozhatja a problémát a finommotorika, az 
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íráshoz szükséges kézmozgások fejletlensége, ami társulhat ujj- és kézmozgási, szem-kéz 
koordinációs zavarokkal, tartászavarokkal, egyensúlyproblémákkal.

A nyelvi fejlődés zavara gyakran áll a probléma hátterében. Ehri (1987, idézi Csépe 
2006) írásfejlődési modellje a helyesírás fejlődését három szakaszra osztja. A gyerekek 
hatéves koruk körül már elsajátítják a betűk nevét és általában felismerik a szavak első 
és utolsó hangját. Ezekhez betűket is rendelnek. A következő lépés a szegmentálás vagy 
dekódolás szakasza, amikor a gyerek a hangszerkezetekhez megfelelő szabályszerűségek 
mentén betűket választ. Ilyenkor az olyan nyelvtani szabályokkal, mint a hasonulás még 
nincs tisztában (pl. „menjen” helyett „mennyen”). Ez a fajta morfológiai tudatosság az 
utolsó szakaszra alakul ki, ebben az olvasásnak nagy szerepe van. Ha az ehhez a folya-
mathoz szükséges nyelvi rendszerek fejlődése elmarad, az az írásfejlődés zavaraként is 
megmutatkozik.

Mint írtuk a helyesírás zavara gyakran társul a diszlexiához. Abban az esetben, ha az 
írászavart az olvasási zavaroknál is alapvető reprezentációkon (fonológiai tudatosság, gra-
féma-fonéma megfeleltetés, szótagolás, morfológiai, a szintaktikai és a szemantikai rend-
szer) végzett műveletek elégtelensége okozza, a neuropszichológiai megközelítés nem 
beszél diszgráfiáról, hanem olvasási-helyesírási zavarként definiáljuk a zavart. A fejlődési 
diszgráfia elsődleges jellemzője a motoros vagy vizuomotoros képességek éretlensége. 
A nem megfelelően fejlődő írásképhez társulhatnak később helyesírási problémák (tago-
lás, betűzési zavarok) (Csépe 2006).

A diszlexiához hasonlóan megkülönböztetünk felszíni és fonológiai diszgráfiát. Fel-
színi diszgráfia esetében értelmetlen szavakat hibátlanul le tud írni a személy, jellegzetes 
hiba a fonéma-graféma nagyobb egységeinek (pl. összetett szavak) helytelen megfelel-
tetése, mássalhangzó-tévesztések, a szabályok (pl. hasonulás) figyelmen kívül hagyása. 
A  fonológiai diszgráfia gyakran együtt jár fonológia diszlexiával. Ilyenkor nehéz az írott 
szóalak fonológiai elemzése. Kompenzálásképp a vizuális mintázatfelismerést hívják a 
személyes segítségül (az ismerősebb alakot tartják meg az írásban). Ezzel a formával jár 
együtt leggyakrabban a motoros képességek gyengesége. 

Külön nehézséget jelent a fogalmazás írása. Ehhez olyan összetett rendszerek ösz-
szehangolt működése szükséges, mint a nyelvi és olvasási készségek, és a végrehajtó 
funkciók (tervezés, kivitelezés, önellenőrzés, újratervezés, folyamatosság). Írott szöveg 
létrehozásánál akadályt jelenthet a szöveg mondat- és bekezdésszintű tagolása, a közpon-
tozás elégtelen használata, illetve a szöveg logikai, tartalmi egységének megfelelő nyelv-
tani-szerkezeti megjelenítése (pl. relációs viszonyok nyelvi megjelenítése).

A  diszgráfia diagnosztizálásához kevés standardizált mérőeszköz áll rendelkezésre. 
Kvalitatív módszerekkel vizsgálják a kézírás olvashatóságát. A betűzés vizsgálatánál kü-
lönálló vagy kontextusba helyezett szavak betűzésének pontértékét számolják. A fogal-
mazást olyan kódrendszeren keresztül értékelik, amely az írott szöveg speciális kritériu-
mainak meglétét veszi figyelembe.
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 n DISZKALKULIA

A diszkalkulia, vagyis a számolási képesség fejlődési zavarának BNO-10 szerinti megha-
tározása „az aritmetikai készségek károsodása, ami nem magyarázható egyszerűen men-
tális retardációval vagy nem megfelelő oktatással. A zavar vonatkozik alapvető feladatok-
ra, mint az összeadás, kivonás, szorzás és osztás, illetve kevésbé érinti a sokkal absztrak-
tabb feladatokat, mint az algebra, trigonometria vagy kalkulációk” (369.).

A DSM-5 (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – Mentális beteg-
ségek diagnosztikai és statisztikai kézikönyve) szerint a diszkalkulia, mint az egyik speci-
fikus tanulási zavar diagnosztikai kritériumai a következők:

  A számok felfogása, a számolásal kapcsolatos készségek vagy a matematikai gondol-
kodás képessége egyénileg, standardizált tesztekkel vizsgálva lényegesen alatta ma-
radnak a személy biológiai kora, mért intelligenciája vagy a kor szerinti képzettség 
alapján elvárhatónak.

  Az előbbi zavar jelentősen kihat az iskolai teljesítményre vagy a számolási képességet 
igénylő mindennapi élettevékenységekre.

  A zavar az iskolai évek alatt kezdődik, de nem feltétlenül válik nyilvánvalóvá, amíg a 
teljesítményelvárás nem haladja meg a személy korlátozott képességeinek a határát.

Ha érzékelési deficit van jelen, akkor a számolási nehézségek meghaladják az ahhoz rend-
szerint társuló zavar mértékét. 

A számolási képesség fejlődése

A matematika olyan összetett tudományág, melynek átlátása, megértése és elsajátítsa kü-
lönböző kognitív rendszerek megfelelő működését elővételezi. A számok felfogása és a 
velük való műveletek végzése velünk született képességek. A mechanizmus pontos mű-
ködésmódja még nem ismert, de a kutatások egyre több támpontot adnak a matematikai 
fejlődés megismeréséhez ( Jármi 2012). A kutatások két fejlődési fázist különítenek el: a 
preverbális és a verbális szakaszt (Márkus 2001). A  preverbális szint az állatvilágban is 
megfigyelhető jelenség. Madarak, rágcsálók és az ezek feletti fajok is képesek időtartam 
megítélésére, ingerszámok megkülönböztetésére és az összefüggések felfogására, illeszté-
sére (Meck–Church 1983; Matsuzawa 1985). Hasonlóképp a csecsemők is képesek kü-
lönbséget tenni kisszámú tárgyak között, rendelkeznek becslőképességgel és fel tudnak 
fogni számszerű egyenlőségeket. Karen Wynn (1992) kísérletében 5 hónapos csecse-
mőknek bábokat mutattak, melyeket behelyeztek egy paraván mögé. Az egyik csoport-
nak az „1+1” összefüggést mutatták, azaz látványosan elhelyeztek egy bábut, felhúzták a 
paravánt ami így eltakarta a babát, majd jól láthatóan még egy bábut raktak a paraván 
mögé. Amikor leemelték a paravánt, és mögötte nem az elővételezett kettő, hanem csak 
egy bábu volt látható, a gyerekek nézési ideje szignifikánsan hosszabbá vált. A gyerekek 
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másik csoportjának a „2-1” helyzetet mutatták, vagyis két bábut mutattak a csecsemők-
nek, felhúztak eléjük egy paravánt, majd az egyik bábut jól láthatóan kivették a paraván 
mögül. Ha a paravánt leengedve két bábu tűnt fel a várt egy helyett, szintén megnőtt a 
csecsemők nézési ideje. Vagyis egyszerű számtani műveleteket a csecsemők is végre tud-
nak hajtani és a helytelen eredmény növeli a nézési időt. A számolási képesség fejlődésé-
nek verbális szakasza további két fázisra bontható (O’Hare– Brown–Aitken 1991). Az 
iskoláskor előtti szakaszban (3-7 év) alakul ki a méretek és relációk fogalma, a mennyi-
ség- és a számfogalom. Piaget (1952) ezt a folyamatot a nyelvfejlődéshez köti. Elmélete 
szerint a gyerekek olyan általános elveket sajátítanak el, mint az azonosság, a megfelelte-
tés vagy a szerialitás. Ezeket alkalmazzák később mennyiségeken. Ennek az elméletnek 
ellentmondanak Wynn csecsemőkísérletei, bizonyítva, hogy már a nyelvi készségek ki-
alakulása előtt is képesek egészen kis számosság esetén a műveletek felfogására. A gyere-
kek az óvodáskor végére már tudnak tízes számkörben számlálni és felismernek egyes 
műveleti szimbólumokat. A második fázisra, azaz az iskoláskorra az egyszerűbb kivonási, 
összeadási műveletekhez már nem kellenek eszközök, 7-8 évesen többjegyű számokat 
írnak-olvasnak, 10-11 évesen szoroznak, osztanak egyjegyű számokkal. Ezekhez a folya-
matokhoz már szükség van a kultúra közvetítésére.

Logikusnak tűnik, hogy diszkalkulia esetében azt vizsgájuk meg, melyik szinten re-
kedt meg a fejlődés. Ugyanakkor a tapasztalatok azt mutatják, nem csak a fejlettségi szint-
nek megfelelően jelentkeznek elakadási tünetek. Van, aki ismeri a szorzótáblát, de nem 
tud osztani és fordítva. Van, aki nem tudja helyesen megnevezni a számot, de a számegye-
nesen meg tudja mutatni. Számtalan ilyen példa jelzi, hogy a megfelelő diagnózishoz a 
különféle kognitív területek működésmódját is ismerni kell.

A számolás kognitív modelljei

A diszkalkuliának több jól elkülöníthető alcsoportja van. Ilyen az alapvető számfogalom, 
vagyis az intuitív számfelfogó képesség hiánya, a matematikai, számítási tények zavara 
(például a szorzótábla ismerete) és a műveletek zavara. Több olyan elméleti modell is 
született, mely ezeket a zavarokat magyarázza. McCloskey és munkatársai (1985) a kog-
nitív működésben olyan amodális (bemeneti modalitástól független) számreprezentáci-
ós és műveletvégző egységeket feltételeznek, melyek keretében jobban értelmezhetőek a 
diszkalkulia különböző típusai. Rendszerük három részből tevődik össze. Feltételeznek 
egy számmegértő és felfogó egységet, ami a hallás és látás során beérkezett ingereket dolgoz-
za fel (mennyiség, mennyiségállandóság, relációk, számszimbólumok), illetve egy szám-
alkotó vagy más néven produkciós egységet, ami a beszédben és írásban történő számolás-
ban nyilvánul meg. Mindkét egységben lexikai és szintaktikai feldolgozás megy végbe, 
illetve mindkettőben elkülöníthető az arab (4) és a verbális (négy) számok feldolgozása 
és kivitelezése. A lexikai rendszer a hallott és írott számjegyek fonológiai, illetve grafé-
miai feldolgozását végzik, Ebben a rendszerben a huszonnégy az húsz és négy. A szintak-
tikai rendszer a számjegyek egymáshoz való viszonyát elemzi. Ilyenkor a huszonnégy az 



518 n HARMADIK RÉSZ. MEGISMERŐ FOLYAMATOK SZEREPE 

két tízes és egy négyes. A harmadik egység a számolást végző alrendszer, ami a műveleti 
jeleket értelmezi, a matematikai tényeket (ilyen pl. a szorzótábla) tárolja és a számolási 
feladatokat hajtja vére. Ezek az alrendszerek együttesen és külön-külön is károsodhatnak. 
Ha a számfelfogó és számalkotó rendszer disszociációja megy végbe, az olyan tüneteket 
eredményez, mint a 2+5 művelet elvégzése után a szóbeli válasz hat, az írásbeli válasz 8, 
de egy számegyenesen vagy leírt számok között a személy meg tudja mutatni a helyes vá-
laszt. Ez mutatja, hogy a számolást végző alrendszer megfelelően működik, a probléma a 
másik két alrendszerben keresendő. Az arab számok és számnevek közötti disszociáció 
érhető tetten, amikor arab számmal leírva meg tudja állapítani a személy a számok csök-
kenő vagy növekvő sorrendjét, de betűkkel leírt számokkal már nem képes erre (vagy 
fordítva). A lexikai rendszer hibás működésére egy példa, ha a diktált szám kettőszázhar-
minchat, a számjegyekkel leírt szám 238. A szintaktikai rendszer hibájakor ez a szám le-
írva így jelenhet meg: 200306. 

A számolást végző alrendszer hibája, ha a megadott helyett más műveletet végez vala-
ki, rosszul idéz fel a matematikai tényeket, egyes műveletek képessége megtartott, máso-
ké sérült, nem tud műveleti szabályokat betartani. Tünet lehet, hogy a művelet lejegyzése 
hiányos, a személy nem tudja kiolvasni a műveletet vagy nem tudja értelmezni, nem is-
mer fel analógiákat, irányt téveszt műveletvégzés közben vagy áttér más műveletre menet 
közben.

A számfeldolgozás Dehaene-féle (1995) hármas kód modellje McCloskey elképzelé-
séhez képest eltérő modalitású feldolgozó rendszereket feltételez. Eszerint három elkü-
lönülő reprezentációt használunk a számfeldolgozásban, a vizuális számformát, a verbá-
lis számreprezentációt és az analóg nagyságreprezentációt. A vizuális számforma foglalja 

15.1. ÁBRA  A számfeldolgozás modellje (McCloskey 1992 nyomán) 
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magában az arab számok rendszerét. A verbális számreprezentációba tartoznak mind a szá-
mok, mind az aritmetikai műveleteket jelölő szavak együttese és itt tárolódnak a számítá-
si tények. Ennek a rendszernek az aktivitása elsősorban nyelvi agyi területekhez köthető. 
Az analóg nagyságreprezentáció tárolja a számok nagyságrendi értékeit. Dehaene szerint 
ezt egy logaritmikus skálájú mentális számegyenesnek kell elképzelni, amelyen minél na-
gyobb egy szám, annál pontatlanabb a számegyenesre vetített reprezentációja.

Ezek a kognitív modellek a minél pontosabb diagnosztikai eszközök kifejlesztéséhez 
is segítséget nyújtanak.

Diszkalkulia a mindennapokban

A diszlexia esetében láthattuk, hogy az alapprobléma mellett a másodlagos tünetek felisme-
rése fontos pedagógiai feladat. Bevan és Butterworth (2002) 75 gyerekkel végeztek fókusz-
csoportos vizsgálatot a matematikaórákkal kapcsolatos élményeikről. Az alacsony matema-
tikai képességekkel jellemzett gyerekek többek között így vallottak érzéseikről: „Hallgatod 
a tanárt, aztán elfordulsz, és arra gondolsz, hogy nem tudsz semmit… Még ha emlékszem 
is valamire, csinálom a feladatot, aztán a tanár szól, hogy figyeljetek egy pillanatra és mire 
visszatérek a feladathoz már mindent elfelejtettem.” (Bevan–Butterworth 2002, 7.)

Jellemző válaszok, hogy mit csinálnak akkor, mikor elvesztik a magyarázat fonalát: 
„Gyakran járok vécére.” „Hegyezem a ceruzáimat. Már mindegyik tűhegyes és nagyon 
kicsi.” (Uo. 9.)

A felgyülemlett feszültséget így írja le az egyik tanuló: „Legszívesebben üvöltenék, 
hogy miért csináljátok ezt? És bevernék egyet a tanárnak.” (Uo. 10.)

A szorongás, a csökkent énhatékonyság érzése, és az agresszió egyaránt megjelenik 
ezekben a reakciókban, habár a társadalmi megítélésben az olvasás zavara általában na-
gyobb problémát jelent, mint a számolás zavara. Gondoljuk végig, hogy sok olyan min-
dennapos helyzetben okozhat problémát a diszkalkulia, mint a visszajáró pénz ellenőr-
zése, az idő leolvasása analóg óráról, menetrendek vagy bármilyen mátrixba rendezett 
információ értelmezése, pénzügyi tervek készítése, becslések végzése, iránytévesztések, 
térképen való nehézkes eligazodás, bonyolultabb játékszabályok megértése, megjegyzé-
se, bármilyen sorozat megtanulása (például tánclépések). Lehetőség szerint figyeljünk 
ezekre a tünetekre is, vegyük észre mi áll a gyerek esetleges sutasága mögött.

 n FIGYELEMHIÁNYOS HIPERAKTIVITÁSI ZAVAR (ADHD)

A figyelemzavar és a hiperaktivitás, melyek gyakran együttesen jelennek meg, olykor pe-
dig elkülönült viselkedészavarként nagyban akadályozzák a megfelelő iskolai alkalmaz-
kodást és a teljesítést. 

A DSM-5 szerint abban az esetben beszélhetünk figyelemzavaros hiperaktivitásról, ha 
a figyelemzavar és hiperaktivitás – impulzivitás tüneteiből legalább 6-6 (17 éves kor felett 
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5-5) jelen van, ezek zavarják az alkalmaz-
kodást és több helyzetben funkcionális ká-
rosodást okoznak.

A hiperaktivitás és impulzivitás (a kész-
tetések elégtelen kontrollja, a problémákra 
való meggondolatlan, elhamarkodott rea-
gálás) tünetei a következők:

  Keze-lába gyakran fel-alá jár vagy ütö-
get a kezével/dobol a lábával vagy fész-
kelődik a helyén.

  Gyakran elhagyja a helyét olyan esetek-
ben, amikor egy helyben kellene ülnie 
(pl. felkel a helyéről az osztályban, az 
irodában vagy más munkahelyen, vagy 
más olyan helyzetekben, amikor ülve 
kellene  maradnia).

  Gyakran szaladgál vagy mindenre fel-
mászik olyan helyzetekben, ahol ez 
nem megfelelő. (Megjegyzés: serdü-
lőknél és felnőtteknél ez korlátozódhat 
arra, hogy nyugtalanul érzi magát.)

  Gyakran képtelen csöndben játszani 
vagy csöndben lenni a szabadidős tevé-
kenységek közben.

  Gyakran „mehetnékje van”, vagy olyan, 
„mint akit felhúztak” (pl. képtelen vagy 
nehézséget okoz számára nyugton ülni 
hosszabb ideig, pl. étteremben, megbeszéléseken; mások úgy láthatják, mint aki nyug-
talan vagy akivel nehéz lépést tartani).

  Gyakran túl sokat beszél.
  Gyakran kimondja a választ, mielőtt a kérdés befejeződött volna (pl. befejezi mások 

mondatát, nem várja ki a sorát a beszélgetésekben).
  Nehezére esik várakozni (pl. amikor sorban áll).
  Gyakran félbeszakít másokat vagy tolakodóan viselkedik (pl. félbeszakítja mások be-

szélgetését, játékát vagy tevékenységét; használja mások dolgait anélkül, hogy enge-
délyt kérne vagy kapna rá; serdülők vagy felnőttek esetén betolakszik abba, amit má-
sok csinálnak vagy átveszi az irányítást mások tevékenysége felett). (DSM referencia  
kézikönyv, 95–96.)

15.4. KÉP  „A nagymozgások fejlődése segíti a 
többi pszichés funkció fejlődését is”
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A figyelemzavar tünetei:

  Gyakran nem figyel kellőképpen a részletekre vagy gondatlan hibákat vét az iskolai 
munka, munka vagy más tevékenységek során (pl. elnéz  vagy nem vesz észre részle-
teket, pontatlanság a munkában).

  Gyakran nehézséget jelent a figyelem megtartása feladatok megoldása vagy játék so-
rán (pl. nehézséget jelent a figyelem fenntartása előadásokon, beszélgetés vagy hosz-
szú szöveg olvasása közben).

  Gyakran úgy tűnik másoknak, hogy nem figyel, amikor egyenesen  hozzá beszélnek 
(pl. látszólag máshol jár az esze, akkor is, ha nincs semmilyen nyilvánvaló figyelem-
elterelő dolog).

  Gyakran nem csinálja végig az instrukciókat, és nem fejezi be az  iskolai feladatokat, 
házi munkát vagy munkahelyi kötelességeit (pl.  elkezdi a feladatokat, de hamar ha-
nyatlik és könnyen elterelődik a figyelme).

  Gyakran nehézséget okoz számára, hogy megszervezze a feladatokat vagy tevékeny-
ségeket (pl. nehézséget okoz az egymást követő feladatok kezelése, valamint a dolgai 
rendben tartása; rendetlen, szervezetlen munka; rossz az időkezelése; nem tartja be 
a határidőket).

  Kerüli, nem szereti vagy vonakodik részt venni tartós mentális erőfeszítést igénylő 
feladatokban (pl. iskolai vagy házi feladatok;  idősebb serdülők vagy felnőttek eseté-
ben beszámolók elkészítése, nyomtatványok kitöltése, hosszú szövegek elolvasása).

  Gyakran elveszti a feladathoz vagy tevékenységhez szükséges dolgokat (pl. tanszerek, 
ceruzák, könyvek, eszközök, pénztárca, kulcsok, papírok, szemüveg, mobiltelefon).

  Gyakran könnyen elterelik a figyelmét külső ingerek (idősebb serdülők vagy felnőttek 
esetén akár a témához nem kapcsolódó gondolatok).

  Gyakran feledékeny a mindennapi tevékenységében (pl. házimunka, megbízások tel-
jesítése; idősebb serdülők vagy felnőttek esetében telefonálók visszahívása, számlák 
kifizetése, megbeszélt időpontok  betartása). (DSM referencia kézikönyv 93–94.)

Az ADHD a gyerekek 3-7 százalékát érinti, felnőttkorra ez az arány 2-5 százalék. Gyere-
kek között a fiú-lány arány 3:1, a fiúk érintettsége gyakoribb. Felnőtteknél ez az arány 
2:1-re csökken. Felnőttkorra elsősorban a hiperaktivitás tünetei csökkennek, a figyelem-
zavar és az impulzivitás továbbra is megmaradnak. Az ADHD esetében is beszélhetünk 
genetikai meghatározottságról, feltételezhető a háttérben a dopaminrendszer elégtelen 
működése, illetve a megfelelő feldolgozó rendszerek – elsősorban a végrehajtó rend-
szer – diszfunkcionális működése. 

Az ADHD társulhat egyéb tanulási zavarokkal (50%), oppozíciós zavarokkal (negati-
visztikus, ellenséges, dacos viselkedés, 60%), elsősorban lányoknál szorongással. Szintén 
lányokra jellemzőbb a figyelemzavar hiperaktivitás nélkül. 
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A végrehajtó funkciók szerepe ADHD esetében

A  frontális lebeny funkciói a közül a végreható funkciók (VF) szerepe kiemelkedő az 
ADHD kialakulásában. A VF-nak a cselekvéskontrollban van kiemelkedő szerepe. Olyan 
rugalmas stratégiaalkotást tesz lehetővé, amely magában foglalja a koncepcióváltás ké-
pességét (amennyiben egy feladat egy adott módon nem oldható meg), a cselekvésmó-
dosítást, a szintézis és integráció képességét, több beérkező információ egyidejű kezelé-
sét, illetve a releváns alkalmazást (Stuss 1987). Tágabb értelemben a végrehajtó funkciók 
szervezik az éntudatosságot, az empátiát és a szociális érzékenységet (Csépe 2005). Ezek 
a funkciók aktiválódnak olyan esetekben, amikor teljesen új viselkedést kell produkálni, 
a már kialakult szokások ellenében kell cselekedni, összetett, bonyolult helyzetet kell 
megoldani, tervezni vagy dönteni kell, hibákat kell felismerni vagy kijavítani.

A VF megfelelő működését a következő mérőeszközökkel vizsgálják:

  Wisconsin kártyaszortírozási teszt – a teszt során olyan kártyákat kell különböző 
szempontok szerint csoportosítani, melyeken négyféle szimbólum váltakozik négy 
különböző színben. A kártyákon a szimbólumok száma 1-től 4-ig változik. A csopor-
tosítási szabályt a személy nem tudja, a kísérletvezető visszajelzései alapján találja ki. 
A feladat méri a stratégiatervezést, a rugalmas válaszadást, a visszacsatolás képességét.

  Stroop-teszt (lásd 11. fejezet) – a tesz az automatizált és kontrollált figyelmi folya-
matok vizsgálatára szolgál. Lényege, hogy különböző leírt színneveket mutatnak be. 
A szavak maguk is színessel vannak leírva. Egyes színnevek a tartalmuknak megfelelő 
színnel íródtak (pl. piros – piros színnel írva), mások a tartalmuktól eltérő színnel (pl. 
fekete – piros színnel írva). A szójelentés és a betűszín interferenciája megnövekedett 
válaszidőt eredményez. A  VF zavaránál nagyon erős Stroop-hatás figyelhető meg.

  Hanoi torony – a feladatnál három rúd áll a személyek rendelkezésére. Az első rúdra 
egy torony van meghatározott elemekből meghatározott sorrendben felfűzve. A fel-
adat az, hogy két másik rúd felhasználásával helyezzék át a tornyot a harmadik rúdra 
úgy, hogy egyszerre mindig csak egy elemet lehet mozgatni. A feladat végrehajtáshoz 
szükséges a célállapot elővételezése és meg kell tervezni a végrehajtási lépcsőket. 

  Verbális fluencia tesztek – a feladat az, hogy a személyek soroljanak fel minél több 
meghatározott hanggal kezdődő, vagy egy adott jelentéskategóriába tartozó szót. 
A feladatot adott időn belül kell elvégezni. A feladat végrehajtásához a szervezett ke-
resési funkciók megfelelő működése szükséges.

  Rey-komplex – különböző nehézségű, komplexitású ábrák felidézése vagy másolása 
a feladat. Ezzel egyrészt a feladat-végrehajtás pontosságát mérik, másrészt az alkalma-
zott stratégiák váltásának képességét.

Az ADHD-s gyerekek általában rosszul teljesítenek a Wisconsin kártyaszortírozási fel-
adatnál (Reader et al. 1994) és a Hanoi torony feladatban (Pennington–Ozonoff 1996). 
Főképp a fiúk teljesítenek alul a Stroop-, a verbális fluencia és a Rey-komplex feladatok-
ban (Grodzinsky–Diamond 1992).
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A végrehajtó funkciók nem megfelelő működése olyan magasabb rendű funkciók ki-
alakulását vagy fejlődését is gátolja, mint az önkontroll, az önszabályozás képessége, a 
késleltetésre való képesség (Barkley 1997).

ADHD az osztályteremben

Az ADHD esetében több olyan másodlagos tünettel találkozhatunk, amelyek nem jelen-
nek meg egységesen az alapzavarral együtt, de a kutatásokban gyakran felhívják rájuk a 
figyelmet. 

Az elhúzódó pszichikus érés jele az alacsony frusztrációtűrő képesség, a szociális al-
kalmazkodás hiánya, a szembenállás, a megszokotthoz való merev ragaszkodás (Szücs 
2001). A  renitencia, a szabályok be nem tartása fakadhat az impulzivitásból, de ered-
ményezheti a figyelemzavar is. Ez utóbbi esetben az utasítások konkrét üzenettartama 
nem jut el a gyerekhez, a figyelem még a végrehajtás előtt elterelődik (Hartmann 2006). 
Gyakorta megjelennek emocionális problémák, mint az érzelmi labilitás, hangulatingado-
zás, könnyű ingerelhetőség. Felerősödhetnek az agresszív megnyilvánulások. A  túlzott 
reakciókészség viszonylag enyhe konfliktushelyzetekben is megnyilvánul (Szücs 2001). 
A szociális problémák együtt járnak ezekkel a helyzetekkel. A viselkedés zavarai mellett 
megfigyelhető a nyelv és beszédfejlődés zavara, perceptuo-motoros zavarok és a szeriali-
tás nehézsége is.

Az ADHD jelentősen megnehezíti az iskolai integrációt és a teljesítést. Ennek jel-
lemző helyzeteit Szücs Marianna (2001) nyomán foglaljuk össze. A teljesítményt rontja, 
hogy míg egyes részterületeken kimagasló intellektus jellemezheti a gyereket, addig más 
területeken jelentősen elmarad a kívánt szinttől. Az ADHD-s gyerekeknek és szüleiknek 
gyakran kell szembesülniük azzal a helyzettel, hogy „a szociális beilleszkedés alacsony 
voltából következtetnek az intellektuális beilleszkedés alacsony voltára” (Szücs 2001, 
107.). A  gyerek viselkedését gyakran nevelési hiányosságként értelmezik, és büntetés-
sel próbálják alakítani. Olykor nem is az inadekvát viselkedést magát büntetik, hanem 
a teljesítés értékelésében jelennek meg a rossz jegyek. Nagyon sok gyerekre jellemző, 
hogy marginalizálódik mind társas értelemben, mind a teljesítménye alapján. Az átlagos-
tól eltérő személyiségvonások miatt gyakran kerülnek bűnbakszerepbe. Megfigyelhető a 
lemorzsolódás magas aránya. Külön megnehezíti a helyzetet, ha a család alacsony szocio-
ökonómiai státuszú. Ebben az esetben a gyerek és a szülő is sokkal kevesebb türelmi időt 
kap, a környezet hajlamos a problémákat nevelési, jellembeli hiányosságként címkézni. 

Az ADHD-s gyerekekkel való együttműködés nehéz feladat. Próbára teszik a peda-
gógus türelmét, de ronthatja a pedagógus énképét, énhatékonyság-érzését is, mert a pe-
dagógus önmagát is hibáztatja, amiért nem tudja elérni, hogy a gyermek megfelelően 
viselkedjen. Gyakori önigazolás a többi tanuló sikeres oktathatósága, a tanuló egyéb si-
kertelen beilleszkedése. Érdemes megjegyezni, hogy ezek a gyerekek sokszor reziszten-
sek a büntetéssel szemben, erősebben tudunk hatni rájuk pozitív megerősítéssel. Ellen-
állnak az autoriter stílusú személynek és átlagon felül érzékenyek az elfogadásra vagy el 
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Neuhaus, C. 1999. Hiper- és hipoaktivitás, figyelemzavar. Budapest, Kairosz Kiadó. A könyv 
szerzője gyógypedagógus és viselkedésterapeuta. Írásában közérthetően, a megoldá-
sokra fókuszálva ír a jelenségről. Elsősorban szülőknek szól, de a legtöbb ötlet jól hasz-
nosítható a pedagógiai munkában is.

Lohmann, B. 1997. Diszlexiások az iskolában. Budapest, Akkord Kiadó. Rövid, jól követ-
hető összefoglalása a szerteágazó témának. A könyv több esettanulmányt is bemutat, 
amelyek rávilágítanak a probléma sokféleségére, a különböző megoldási utakra.

 n AJÁNLOTT IRODALOM

nem fogadásra. Kedvelt személy esetén, szerencsés esetben az impulzivitásból fakadó vi-
selkedéses tünetek visszafogására is képesek. Amivel általánosan segíthetjük az ADHD-s 
gyerekeket, az a szokásosnál kiszámíthatóbb, biztonságosabb közeg, a szociális környezet 
stabilitása, a helyzetek állandósága. 

Az ADHD kezelésében a gyógyszeres terápiák mellett (általában Ritalin) hangsúlyo-
sak a kognitív viselkedésterápiák. Ezek segítenek az egyértelmű szabályok meghatározá-
sában, a megfelelő viselkedés kialakításában és fenntartásában. A szülők és tanárok szá-
mára szintén fontos a képzés és a támogatás. 

tanulási zavar  diszlexia  diszgráfia  diszkalkulia  figyelemzavar  hiperaktivitás 
 impulzivitás

 n KULCSFOGALMAK

1. Miképp tudna segíteni egy tanulási zavaros gyereknek, hogy minél kevesebb 
másodlagos tünete alakuljon ki iskolai tanulmányai során?

2. Gondolja át, hogy a különféle olvasási modellek miképp függhetnek össze a 
diszlexia pszicholingvisztikai osztályozás alapján meghatározott fajtáival!

3. ADHD-s tanulók esetében milyen módszerekkel tudná megkönnyíteni, hogy 
a figyelmüket fenntartsák, illetve megnövekedett mozgásigényüket valami-
képp levezessék a tanítási órán?

 n KÉRDÉSEK
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A tanulási zavarok kialakulásának és tüneteinek ismeretében már csak egy 
kérdés maradt nyitva: milyen módon lehetne csökkenteni, ideális esetben 
megelőzni azokat? Mivel szerteágazó, különböző kognitív és viselkedéses 
funkciókat eltérő mértékben érintő jelenségegyüttesről van szó, ezért a pre-
ventív és korrektív módszerek is több irányból változatos módszertannal kö-
zelítik meg a kérdést. Tanárként segítheti munkánkat, ha tudjuk, mi történik 
a gyerekkel, mikor iskolai vagy éppen iskolán kívüli fejlesztésre, terápiára jár. 
Egyfelől „viszi magával” a tanórára ezek hatásait, másfelől bizonyos módsze-
rek, szemléletmódok ismerete a tanórai oktatást is megsegítheti, könnyebbé 
teheti tanár és tanuló számára egyaránt. A részképességzavarokon túl nehéz-
séget jelentenek az olyan másodlagos tünetek, mint a stigmatizáltság (meg-
bélyegzettség) megélése, a csökkent énhatékonyság-érzés, a teljesítmény-
szorongás, kirekesztettség, vagy adott esetben az agresszió. Ezek iskolai or-
voslása legalább olyan fontos, mint az elsődleges tünetek kezelése.

 n BEVEZETÉS
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 n A PREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI

A tanuláshoz szükséges alapfunkciók, mint amilyen a nyelvfejlődés, az észlelés, az észle-
letek integrációja, a figyelem, az emlékezet, a téri orientáció, a szerialitás már jóval az is-
kolába lépés előtt jelentős fejlődési folyamaton mennek keresztül. Ahhoz, hogy valós ké-
pet kapjunk egy gyerek képességeiről, ismernünk kell a részterület tipikus fejlődési me-
netét és az adott funkció szenzitív periódusát, amikor a fejlődés fokozottan érzékeny a 
környezeti hatásokra (Porkolábné Balogh 2009a). A  prevenciós munka − vagyis hogy 
egy funkció megfelelő kialakulásához, begyakorlásához támaszt nyújtsunk, ehhez meg-
felelően illeszkedő tevékenységi formákat válasszunk; azaz biztosítsuk a fejlődés szociális 
és tárgyi feltételeit − ezen ismeretek birtokában lehet csak sikeres (Porkolábné Balogh 

2009b). A tanulási zavarok megelőzése el-
sősorban a 3 és 7 éves korosztályt érinti, 
mivel a perceptuális és motoros – elsősor-
ban a finommotoros – fejlődés szenzitív 
periódusa erre az időszakra tehető. Számos 
tanulmány (Berninger et al. 1999; Puola-
kanaho et al. 2007) támasztja alá, hogy a 
tanulási zavarok megelőzésére a korai pre-
venciós programok alkalmasak leginkább. 
Összehasonlítva a harmadik évfolyamtól 
felfelé megvalósuló prevenciós és korrekci-
ós programokkal a korai intervenció az ér-
zelmi problémák kezelésében is nagyobb 
hatásfokkal működik (Eden–Moats 2002). 
E zavarok prevenciós fejlesztésének szisz-
tematikus kidolgozása Magyarországon 
Porkolábné Balogh Katalin (2009a, 2009b) 
nevéhez fűződik, a továbbiakban az ő elmé-
leti és gyakorlati útmutatásait összegezzük. 

A  preventív fejlesztés során figyelmet 
kell fordítani a gyerek érzelmi állapotára, 
aktuális motívumaira. Monitorozni kell a 

fáradás jeleit, mértékét és módszerváltással vagy pihenés beiktatásával kell időt hagy-
ni a regenerálódásra. A foglalkozásokat úgy kell megtervezni, hogy kapcsolódjanak a 
gyermek spontán tevékenységeihez és nyújtsanak lehetőséget minél sokoldalúbb él-
ményszerzésre. Ennek egyik alapvető eszköze a játék. A fejlesztést időben arányosan 
kell elosztani, mert a siettetéssel vagy az erős kényszerítéssel épp a kívánttal ellentétes 
hatást érhetünk el.

16.1. KÉP  Sokféle gyerekjáték, mint például  
a hinta is, már kisgyermekkortól segíti a tanulásra 
való készenlét kialakítását
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A prevenció a következő területetek fejlesztését célozza meg:

  Mozgásfejlesztés – idetartozik a nagymozgások (járás, futás, ugrás, csúszás, kúszás, 
mászás) fejlesztése, a különféle egyensúlygyakorlatok, a szem-kéz és szem-láb koor-
dináció, valamint a finommotorika fejlesztése.

  Testsémafejlesztés – ennek része a testrészek ismerete, a lateralitás (oldaliság) kialakí-
tása, az egyes testrészek fejlesztésére alkalmas mozgások begyakorlása.

  Percepciófejlesztés – ebben olyan elemek jelennek meg, mint a vizuális fejlesztés, az 
alaklátás és formaállandóság fejlesztése, a tapintásos fejlesztés, a mozgásos és térészle-
lés, valamint a hallási észlelés fejlesztése, illetve a keresztcsatornák fejlesztése. Ez a kü-
lönböző modalitású észleletek összehangolásának, együttes értelmezésének, integrá-
ciójának képességét jelenti (pl. vizuális minta alapján tárgy felismerése tapintás által). 

  Verbális fejlesztés – fontos, hogy a perceptuo-motoros fejlesztést is mindig kísérje 
narráció, aminek része a tárgyak, cselekvések, térbeli, időbeli viszonyok megnevezése, 
osztályzása, kategorizációja formák, színek, minőségek alapján.

Óvodáskorban különösen, de a későbbi időszakban is megtérülő szülői és tanári „befek-
tetés” a felolvasás (Gyarmathy 1998), illetve a szabad beszélgetés. Mindkét esetben bő-
vül a szókincs, javul a kifejezőképesség, fejlődik a koncentráció és spontán ismeretekre 
tesz szert a gyerek.

A fejlesztés során nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a „fejlődés soha nem jelent egy-
séges, minden képességre egyformán kiterjedő, egyenes vonalú, töretlen fejlődésmenetet” (Porko-
lábné Balogh 2009b, 13.). A későbbi tanulási zavarok megjelenése szempontjából nem el-
hanyagolható a kérdés, hogy csak érési elmaradásról van szó egy-egy területen, amit majd 
behoz a gyermek, vagy olyan fejlődési megakadásról, ami valóban tanulási zavarokhoz 
vezet, ha nem kap időben megfelelő fejlesztést. Ennek felismerése nem mindig egyszerű 
feladat, de ha időben észrevesszük, akkor megelőzhetjük a súlyosabb zavar kialakulását, va-
lamint a szenzitív periódusban tudjuk elvégezni a fejlesztést. Ha addig várunk a fejlesztéssel, 
míg biztossá válik a tanulási zavar diagnózisa (kb. negyedik osztály), akkor már túl van a 
gyerek azon a szenzitív időszakon, amikor preventív módszerekkel még hatékonyan elejét 
lehet venni a problémáknak. Ezért elképzelhető, hogy valaki akkor is kap „tanulási zavar ve-
szélyeztetettsége” diagnózist, ha később nem fog valódi tanulási zavaroktól szenvedni, ám 
valamelyik fentebb említett részterületen érési elmaradás tapasztalható nála.

Ha a fejlődés a prevenciós törekvések ellenére – vagy azok hiányában – megakad, ak-
kor már korrekciós beavatkozások válnak szükségessé.

 n A KORREKCIÓ LEHETŐSÉGEI

A tanulási zavarok korrekciója összetett feladat, a fejlesztés hatékonysága több tényező 
függvénye. Gondosan fel kell térképezni, milyen mértékű a zavar, hány tanulmányi terü-
letet érint, illetve milyen érzelmi és viselkedéses tényezők kapcsolódnak össze vele. A fej-
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lesztés akkor igazán hatékony, ha több helyről is érkezik támogatás. A fejlesztőmunkában 
rendszerint a pedagógus, logopédus, fejlesztőpedagógus, terapeuta és szükség esetén 
szakpszichológus és gyógypedagógus vesz részt. Minél több irányból érkezik a segítség, an-
nál hatékonyabb lehet a fejlesztési folyamat, ugyanakkor annál fárasztóbb lehet a procedúra 
a gyerek számára. A diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás gyerekek esetében ez levertséggel, 
fáradtsággal, az ADHD-s gyerekek esetében akár fokozott aktivitással is járhat.

Különböző életkorokban, eltérő korrekciós technikák alkalmazása lehet hatékony. 
Általános iskolában jó hatásfokkal alkalmazhatóak azok a fejlesztési eljárások, melyek 
az idegrendszer érését segítik elő akár mozgásos-érzékszervi fejlesztéssel, akár az alap-
vető kognitív készségek célzott fejlesztésével. Középiskolában elsődlegessé válik a tanu-
lás-módszertani technikák megfelelő alkalmazása.

Az általános fejlesztésben alkalmazott terápiák

A fejlesztésben általánosan alkalmazott terápiák fejlődéstani szemléletűek (Marton-Dé-
vényi 2009). Ez azt jelenti, hogy a terápiában nem azt a jelenséget kezdik kezelni, ahol a 
megakadás történt (a diszgráfiás gyerekkel nem az írást gyakoroltatják, nem korrepetálás 
zajlik) hanem visszatérnek azokhoz a fejlődési szakaszokhoz, amelyek megelőzik a prob-
lémás jelenséget, és ott próbálnak meg „rendet tenni”. Az érzékszervi mozgásos terápiák 
közül az alapozó terápiát, és az Ayres (ejtsd: írisz), más néven szenzoros integrációs terá-
piát mutatjuk be röviden. 

Az alapozó terápia Marton-Dévényi Éva nevéhez köthető. A  terápia lényege, hogy 
követi azt a jellegzetes érzékszervi-mozgásos mintázatot, melynek problémamentes fej-
lődése előfeltétele többek között a kommunikáció (beszéd, írás, olvasás) fejlődésének. 
Ennek a mozgásban kötött sorrendje van a helyzetváltoztatástól kezdve a felegyenese-
désen át a helyváltoztatáson keresztül az oldali dominancia (lateralitás) megválasztásáig 
(Marton-Dévényi 2009). A terápia ezeket a mozgásformákat fejleszti, gyakoroltatja be 
szisztematikusan kialakított metódus szerint. A fejlesztés a nagy, törzsközeli mozgásoktól 
halad a finom, törzstől távoli mozgások felé, a fej mozgásától a végtagok mozgása felé, az 
azonos oldalon egyszerre mozgó végtagoktól a keresztezett mozgásokig (Marton-Dévé-
nyi 2009, 47.).

A  szenzoros integrációs terápia elmélete és gyakorlata Ayres (1972) munkásságán 
alapul. Szemléletében hasonló az alapozó terápiához, azzal a különbséggel, hogy a moz-
gásfejlesztés mellett a vizuális, szomatoszenzoros, taktilis ingerlések összerendezettségé-
re, integrációjára helyezi a hangsúlyt, és ennek megfelelően számos eszközzel (billegő 
hinták, gördeszka, óriás labda stb.) dolgozik (Szvatkó 2009), szemben az alapozó terápia 
eszközigénytelenségével. 

Ami az osztálytermi munkát nagymértékben érintheti, az a terápiákkal együtt járó 
terápiás regresszió (Marton-Dévényi 2009) jelensége. Ennek lényege, hogy ha mozgá-
sos-érzékszervi szinten olyan helyzeteket gyakoroltatunk gyerekkel, amit a fejlődésben 
elvileg már meg kellett volna haladnia, akkor ez a visszalépés nem csak a célzott terápi-
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ás területen, de más megnyilvánulásokban, például az érzelmi-indulati életben, szociális 
megnyilvánulásokban is megjelenik. Ez a jelenség a terápiás folyamatot segíti, de aktuá-
lisan újabb problémát jelent az eddig is létező nehézségek mellett. Különböző életkorok-
ban eltérő módon nyilvánul meg a terápiás regresszió (Horváth 2009). Érthető módon 
óvodáskorban okozza a legkevesebb látványos tünetet, hiszen ebben az életkorban nem 
tud nagyon nagy időszakot visszalépni a gyermek. A szülőt és a pedagógust ilyenkor is 
meglepheti az újra bepisilés, a koránál alacsonyabb szintű játékok preferálása, a „kisba-
bás” viselkedés. 

Kisiskoláskorban jellemző tünet lehet a lelassulás – ez az esetleg amúgy is lassan dol-
gozó gyerek helyzetét aktuálisan tovább nehezíti. Ez élettanilag a fejlődés velejárója, egy 
új funkció beindulása előtt jellemző a megtorpanás, a gyerek látszólag azt is elfelejti, amit 
eddig már tudott. Ezután azonban egy tökéletesedett vagy minőségileg új funkció indul 
be. Jellemezheti a gyereket még bizarr, provokáló viselkedés, ellenállás, teljesítményinga-
dozás, fokozottabb figyelemzavar.

A kamaszok élik meg legnehezebben ezt az állapotot, ami a környezetükre is kihat. 
Felerősödnek az amúgy is jellemző érzelmi ingadozások, gyakoribbá válhat a kockázat-
kereső magatartás, a gyerek „szétesik”. Ebben az életkorban van a legnagyobb különbség 
az aktuális élethelyzetet által támasztott elvárások és a kamasz regresszív állapotban tanú-
sított viselkedése, érzelmei között.

Tanárként készülni kell erre a helyzetre, ha tudjuk, hogy tanítványunk valamilyen fej-
lődéstani szemléletű terápiára jár. Fontos, hogy adjunk neki türelmi időt, figyeljünk rá 
diszkréten, de fokozottan ebben az időszakban. Ez a regresszív állapot kb. két-hat hétig 
tart, és utána lényeges javulást tapasztalhatunk. Ha ez az időszak nagyon elhúzódik, ak-
kor az iskolában észlelt problémákat jelezni kell a terápiát végző szakember felé.

A jelenséggel a középiskolákban ritkábban találkozunk, de ott is előfordulhat, mivel 
az alapozó torna felső korhatára 16 év.

A fejlesztő terápiák közül meg kell említenünk Brigitte Sindelar kognitív programját, 
amely ötvözi a fejlődés-lélektani és kognitív pszichológiai elméleteket. Az elv ebben az 
esetben is az alapok, jelesül a tanuláshoz szükséges kognitív részképességek újrastruk-
turálása. Ilyen a figyelem, az észlelés, az intermodális integráció, az emlékezet, a szeriali-
tás és a téri integráció (Zsoldos 2009). Ehhez részletesen kidolgozott, kilenc részképes-
ség-terület fejlesztését megcélzó programcsomag áll rendelkezésre. A Sindelar-program 
fontos eleme a folyamatosság, ha tanulónk ilyen programban vesz részt, az rendszeres 
napi elfoglaltságot jelent a számára minimum 6-10 hónapon keresztül.

Ezek a terápiák rendszerint logopédiai nyelvi fejlesztéssel is párosulnak.

A célzott fejlesztés területei, lehetőségei

A tanulási zavaros gyerekek fejlesztése akkor valósulhat meg hatékonyan, ha az általános 
perceptuo-motoros terápiák mellett a tanulási zavarban érintett kognitív szerveződéseket 
célzottan is megsegítjük.
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A diszlexia korrekciós módszerei közé tartoznak az úgynevezett multiszenzoriális – 
több érzékszervet bevonó – eljárások. Ezek arra a megfigyelésre épülnek, hogy az olvasási 
nehézséggel küzdők gyakran multiszenzoriális módon dolgozzák fel a bejövő informá-
ciókat. Birsch (1999) hat alapvető szerveződést határozott meg, az olvasás területén: a 
fonológiai tudatosságot, a fonéma-graféma megfeleltetést, a szótagolást, a morfológiai, 
a szintaktikai és a szemantikai rendszert. Mind a hat terület fejlesztésekor érvényesek a 
következő elvek:

  A tanítás során mindenfajta modalitást (vizuális, akusztikus, kinesztetikus) igénybe 
kell venni, hatékonyabbá téve ezzel az elsajátítást.

  Az anyagokat szisztematikusan, egymásra épülve kell megszervezni.
  A direkt tanítási helyzetekben folyamatos tanár-diák interakciókra van szükség.
  Megfelelően kell felmérni az egyén szükségleteit.
  Szintetizáló (a nyelv részeit egységbe összeillesztő) és analizáló (az egységes ingert 

összetevőire bontó) instrukciókat egyaránt szükséges alkalmazni.

A diszlexia korrekciója akkor valósulhat meg hatékonyan, ha az azt megcélzó módszer 
explicit, az érintett tanulmányi tartalmakra irányul, több oldalról megtámogatva azokat, 
és érzelmi támaszt is nyújt. A változásokat folyamatosan nyomon követi és reflektál is rá-
juk (Fletcher et al. 2007).

Diszgráfia esetében problémát jelenthet a kézírás, a betűzés képessége, illetve a fogal-
mazás. A kézírás nehézségeinek korrigálására hasznosak a multiszenzoriális módszerek. 
Graham (2000) speciális kézírásfejlesztő programot dolgozott ki első osztályos tanulók-
nak. 27 alkalommal 15 perces foglalkozást tartott számukra, foglalkozásonként négyfajta 
aktivitást gyakoroltatva velük. Az első tevékenység az ABC-bemelegítés – ebben meg-
nevezték az adott hangot, összekapcsolták a betűképpel és meghatározták a helyét az ábé-
cén belül. A második feladat az ABC-gyakorlás – ekkor az elkülönült betűk leírását kellett 
nyomon követni és lemásolni. Az ABC-rakéta háromperces másolási feladatban olyan 
mondatokat tartalmazott, amelyekben a gyakorolt betűk előfordultak. Az ABC-móka 
szabad játékot tett lehetővé a betűkkel, kreatív megoldásokra törekedve. 

16.2. KÉP  A tanulási 
képességek erre kifejlesztett 
számítógépes programokkal is 
fejleszthetők
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A  fogalmazás nehézségei szervesen kapcsolódnak az olvasási készségekhez. Össze-
függő szövegek megalkotásához Graham és Harris (1996) a TREE technikát ajánlja: fo-
galmazzuk meg a tételmondatunkat (topic sentence), keressünk három vagy több érvet 
(reason), hogy miért gondoljuk ezt, és miért gondoljuk, hogy az olvasó is el fogja hinni 
nekünk, keressünk egy megfelelő lezárást (ending), azután vizsgáljuk meg (examine), 
hogy mindent belevettünk-e a szövegbe eredeti szándékaink szerint. A  szövegalkotás 
összetett metakognitív képességekre épül, és olyan önvezérelt stratégiák alkalmazását 
igényli, melyek hosszas gyakorlás révén alakulnak csak ki.

A  diszkalkulia estében a fejlesztés által megcélzott terület lehet a számfogalom fej-
lesztése (pl. számok összehasonlítása, számok szimbólummá alakítása), a mentális szám-
egyenes (Dehaene 1995) kialakítása, az alapvető műveletek és a matematikai tények 
begyakorlása. Ehhez explicit, a folyamatokat és a fogalmakat is tisztázó magyarázatok 
szükségesek. Segíthet a képi megjelenítés, a fokozatosan csökkenő verbális ismétlés, a kü-
lönböző, szisztematikusan egymásra épülő, változatos problémák gyakoroltatása (Fuchs 
et al. 1997). Ez utóbbi sikerességéhez szükség van az alap megoldó szabályok elsajátí-
tásához. Ha ezek már automatizálódtak, akkor alakulhatnak ki azok a megoldó sémák, 
melyeket a személy más helyzetekre is ki tud terjeszteni. Minél több ilyen sémával ren-
delkezik valaki, annál könnyebben felismeri az összefüggést két hasonló feladathelyzet 
között (Cooper–Sweller 1987).

Korrekciós lehetőségek az osztályteremben, tanulás-módszertani fejlesztés

A tanórán kívüli fejlesztéssel párhuzamosan osztálytermi környezetben is lehetőség van a 
tanulási zavarok tüneteinek enyhítésére. Az idevonatkozó javaslatokat Bender (2008) a 
következőképp összegzi:

  Minél gyakrabban foglaltassuk össze az elhangzott anyagot. Ez a tanárnak információt 
nyújt a gyerek munkamemória-folyamatairól, hol akad el, milyen analizáló, szinteti-
záló képességgel rendelkezik, mi az a leghosszabb egység, amit még képes elsajátítani. 
A gyerek számára ez a módszer segít kapcsolatot teremteni az új anyagban az észle-
lés és a jelentés között. A folyamatot elősegíthetjük, ha nem általánosságban kérjük 
meg az összefoglalásra, hanem specifikus instrukciókat adunk, pl. „Most kaptok há-
rom percet, és gondoljátok végig , mi az a négy legfontosabb tény, amit a bolygókról ma 
megtanultunk? Ezt közösen fogjuk majd megbeszélni” Összegezni nemcsak az óra végén 
érdemes, hanem a gondolatmenetek váltásakor is, és csak akkor érdemes továbblépni, 
ha a saját szavaikkal már meg tudják fogalmazni az elhangzottakat.

  Az új anyag közlésekor használjuk ki az elsőbbségi és újdonsági hatást egyaránt. Ennek 
lényege, hogy az először hallott információkra jobban tudunk fókuszálni, főleg, ha 
az érdeklődést is sikerül felkelteni, illetve a legutoljára hallott információra is jobban 
emlékszünk, mivel időben az esik legközelebb hozzánk. Ennek értelmében az új anya-
got az óra első felében ismertessük, maximum 10-12 percben, majd az „állásidő” alatt 
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törekedjünk az új koncepció begyakoroltatására, közös feldolgozására. Ennek végez-
tével már sokkal rövidebb időtartamban ismét vehetünk új anyagrészt, amelyre a kö-
vetkező alkalommal visszatérünk.

  Lényeges, hogy ismerjük fel, hogy melyik a számunkra megfelelő tanulási stílus, mert 
ez a tanításunkat is befolyásolja, és nem biztos, hogy minden tanulónak alkalmas. 
A  verbális magyarázatok mellett (olykor helyett) kapjon szerepet a vizualitás és a 
mozgás. A nehezen koncentráló tanulók számára olyan villám feladatokat tervezzünk, 
amelyek kevésbé a megjegyzésre és visszamondásra, inkább a problémamegoldásra, 
logikai következtetésekre épülnek. Szerencsés az órát áttekintéssel kezdeni, néhány 
pontban felsorolni, akár le is írni, milyen helyzetekre, feladatokra számíthatnak és mi-
lyen idői bontásban. Ezt a tervet olykor váratlan pihenőkkel megszakíthatjuk. A ki-
számíthatóság a tanulási zavarok korrekciójának fontos eleme, de a rövid lazítási le-
hetőségek (különösen mozgással kombinálva) hatékonyabbá teszik a munkavégzést. 
A  tanulási zavaros gyerekeket segíti a „fehér zaj” a koncentrálásban, ez valamilyen 
halk, instrumentális zene lehet. Ez elfedi az egyéb ingereket, amelyek a tanulót köny-
nyen elvonják a feladattól. Minél gyakrabban adjunk lehetőséget az együttes munká-
ra, csoportos megbeszélésre, vitára, kortárs magyarázatra.

  A  nyelvi hátrányok kiküszöbölése érdekében figyeljük a megtanulandó szövegben a 
szokatlan, nehezen érthető, egymásnak ellentmondó szövegrészeket. Ezeket emeljük 
ki és értelmezzük közösen. Ha a gyerek tőmondatokban beszél, akkor ismételjük és 
bővítsük ki a mondatát, pl. „– Ez egy kutya. – Igen, ez egy szomorú szemű kutya szép 
barna fülekkel.” Adjunk időt és teret a szabad beszélgetéseknek.

  Helyezzünk hangsúlyt az alapok jó begyakoroltatására és lehetőleg logikusan építkez-
zünk rájuk. Figyeljünk az arányos terhelésre, érdemes a tananyagot kisebb egységek-
ben adagolni. A tanulási zavaros gyerekek esetében nem mindig igaz, hogy teher alatt 
nő a pálma, sokkal inkább törik. 

  Segítsünk a gyereknek nyomon követni saját fejlődési folyamatát. Mutassunk rá, hogy 
mely területeken sikerült előrehaladnia és hol lehet még szüksége segítségre.

  Monitorozzuk az érzelmi klímát és a fáradást.

 n A TANULÁSI ZAVAROKKAL GYAKRAN EGYÜTT JÁRÓ 
MÁSODLAGOS PROBLÉMÁK KORREKCIÓJÁNAK LEHETŐSÉGEI

A  tanulási sikerességet értelemszerűen befolyásolja a részképességzavar. Azonban leg-
alább olyan mértékben meghatározza a tanuláshoz, iskolához kapcsolódó negatív élmé-
nyeket és magát a tanulási teljesítményt az, hogy a tanuló mit gondol saját tanulói műkö-
déséről, a sikeres elsajátításról, vagyis milyen énszabályozási képességekkel vesz részt a 
tanulásban. Az énszabályozás az a folyamat melyben az én (szelf) kontrollt gyakorol ér-
zelmei, gondolkodása és viselkedése felett, olyan önirányító rendszer, melynek segítségé-
vel a tanuló mentális képességeit tanulási szkillekké alakítja (Zimmermann 1994, idézi 
Swalander–Taube 2007). Ennek három fő dimenziója a tanulói énkép, a tanulási motivá-
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ció és a tanulási stratégia. Hogy ezeken a területeken mennyire képes a tanuló pozitívan 
értékelni magát, milyen mértékben tud megfelelő szabályozási stratégiákat kialakítani, az 
jobban bejósolja a tanulási sikerességet, mint önmagukban a kognitív képességek (Swala-
der–Taube 2007). A tanulási stratégiáról korábban már olvashattunk, most a tanulói én-
képet meghatározó tényezőket és a tanulási zavarokat kísérő jellegzetes motivációs min-
tázatokat tekintjük át. 

A tanulói énkép és énhatékonyság és a tanulási zavarok kapcsolata

Az identitásunk olyan dinamikus konstruktum, ami változhat az idővel és a különféle élet-
helyzetekkel (Reeves 2009). Identitásunknak van egy személyes és egy társas aspektusa 
(Van Lagenhove – Harré 1993, idézi Burns–Bell 2011), melynek mindkét összetevője 
érintve lehet a tanulási zavarok által. A fő kérdést az jelenti, hogy mennyire építik be a gye-
rekek személyiségükbe a tanulási zavarok negatív és korlátozó aspektusait, segít-e a tanulási 
zavar diagnózisa – ha eljut a probléma a megfelelő diagnosztizálásig – helyretenni és meg-
érteni a nehézségeket vagy épp ellenkezőleg, ez rombolja le a személy önbecsülését?

A  tanulói énkép hierarchikusan felépülő, többdimenziós struktúra (Marsh–Hattie 
1996, idézi Swalander–Taube 2007). Két alapvető része van: az önértékelésnek egy 
leíró és értékelő aspektusa (pl. gyakran olvasok, általában jó vagyok az olvasásban), il-
letve egy kompetenciákra fókuszáló része, ami a leíró és értékelő aspektust valamilyen 
szociális térben helyezi el (pl. az iskolában ezért gyakran megdicsérnek). Azt, hogy ön-
magunkban milyenek vagyunk, nem tudjuk ezek nélkül a keretek és referenciák nélkül 
értelmezni. A gyakori tanulási kudarcok erőteljesen negatív irányba befolyásolhatják a 
tanulói énképet, de ez nem törvényszerűen következik be minden esetben. Általános 
iskolás tanulászavaros gyerekek énképének vizsgálatakor azt találták, hogy a pozití-
vabb énképpel rendelkező tanulók szignifikánsan jobb tanulási teljesítményt nyújtot-
tak (Rothman–Cosden 1995). Az énképet olyan mutatókon keresztül vizsgálták, hogy 
mennyire érzik az adott tanulási zavart stigmatizálónak, változtathatatlannak illetve 
fejleszthetetlennek. A részképességzavar stigmatizáló hatása függ a szociális környezet 

16.3. KÉP  A logikus 
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viszonyulásától, elfogadásától vagy el nem fogadásától, a zavarok reális ismeretétől. Az 
iskolai közegben a tanároktól kapott visszajelzések mellett a kortársak megítélése is 
mérvadó. A gyerekek ismeretei nagyon változatosak lehetnek e problémakörben. Ezek 
pontossága függ egyrészt a gyerek életkorától, a személyes tapasztalataitól, illetve az őt 
körülvevő környezet megnyilvánulásaitól. Azok a tanulók, akiket a tanulási zavar sze-
mélyesen nem érint, általában elnagyolt, téves információkkal rendelkeznek a problé-
máról, és sokkal kevésbé tolerálják, hogy a pedagógus külön figyelmet fordít, vagy elté-
rően bánik azokkal, akiknek erre szüksége van. 12-13 éves gyerekek sok olyan tévhitet 
megfogalmaznak, mint hogy „a hiperaktív gyerekek alacsonyabbak a társaiknál” vagy „a 
diszlexiás gyerekeknek sok szünet van az agyműködésében”, illetve nagyon rossz prognó-
zist adnak a későbbi életükre, boldogulási lehetőségeikre (boldogtalanabbak lesznek, 
nem találnak majd rendes munkát, párt maguknak, tehetetlenek és gyámoltalanok) 
(Magiati–Dockrell–Logotheti 2002).

Az énképpel szorosan összefüggő fogalom az énhatékonyság (Bandura 1986, idézi 
Carver–Scheier 1998). Ez, a sikerességbe, képességekbe vetett hitre vonatkozó nézeteink 
összessége, amely meghatározza, befolyásolja a későbbi tevékenységek megválasztását, az 
azokra fordított erőfeszítést, a nehézségekkel való szembenézés képességét. Az énhaté-
konyságnak négy fő forrása van:

  a saját korábbi tapasztalataink sikereinkről vagy sikertelenségünkről;
  mások viselkedésének és az arra kapott visszajelzéseknek a megfigyelése, vagyis a vi-

kariáló megerősítések;
  mások támogatása, szóbeli megerősítése; és végül 
  saját érzelmi és fiziológiai állapotunk megtapasztalása különféle teljesítményhelyze-

tekben.

Általános jelenség, hogy a tanulási zavarok esetén csökken a gyerekek énhatékonyság-ér-
zése (Clever et al. 1992). Ez olyannyira nem függ össze a valós intellektuális képességek-
kel, hogy az átlagosnál magasabb IQ esetében (≥ 119) még erőteljesebben megmutatko-
zik, mint átlagos intelligenciájú gyerekeknél (Baum–Owen 1988). Ennek hátterében az 
állhat, hogy a tanulási zavaros gyerekeknek egyébként is kevés a múltbeli sikerélményük, 
kevés pozitív megerősítést kapnak másoktól és kevesebb olyan modellszemély van az éle-
tükben, aki hasonló pályán mozgott és sikereket tud felmutatni. Emellett a magas IQ-val 
rendelkező gyerekek jól érzékelik a feléjük irányuló elvárásokat és pontosan érzik saját 
korlátaikat is (Hampton–Mason 2003).

Ezen kutatások fényében különösen fontos, hogy tanárként egyrészt mi magunk reá-
lis ismeretekkel rendelkezzünk a tanulási zavarok természetéről, másfelől monitorozzuk 
az osztályteremben ezeket a megnyilvánulásokat, korrigáljuk őket vagy lehetőség szerint 
előzzük meg kialakulásukat. A  minél pozitívabb tanulói énkép és énhatékonyság-érzés 
kialakulása szempontjából fontos, hogy segítsünk a gyereknek megélni a büszkeség ér-
zését, találjunk olyan területet a számára, amiben jó lehet. Az, hogy észrevegyük a kis 
sikereket legalább olyan tanárpróbáló feladat, mint amilyen nehéz sokszor elérni, hogy 
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a gyerekek valódi sikerélményt éljenek át. Ehhez elengedhetetlen, hogy magunk is ko-
molyan gondoljuk, és ne bagatellizáljuk el a pozitívumokat, illetve lehetőleg kerüljük az 
„ennél többre is képes lennél” típusú buzdításokat. Ezek legtöbbször hatástalanok vagy épp 
ellentétes hatást váltanak ki a gyerekből, mert ha lennének megfelelő eszközei a teljesítés-
re már feltehetőleg alkalmazta volna őket. Ne csak azt mondjuk el, hogy hova kellene el-
jutnia, hanem lehetőleg azt is, hogy hogyan (Rothman–Cosden 1995). Ehhez átlátható, 
jól strukturált, egyértelmű helyzetek kellenek és sok azonnali visszajelzés, megerősítés. 
A  viselkedés-lélektani terápiás megközelítésből tantermi körülmények között is alkal-
mazható az a skinneri alapvetés, miszerint a megfelelő viselkedés kijelölése után (pl. egy 
fejezet megtanulása az aktuális témából) ezt le kell bontani viselkedéses összetevőkre (pl. 
pásztázó olvasás, kulcsszavak keresése). Közben lehet papírfecniket tépkedni a feszültség 
levezetésére, de nem lehet vonalzóval hangosan az asztalt verni stb. Meg kell határozni 
a végrehajtandó részfeladatok sorrendjét, és megfelelő időt kell hagyni a folyamat be-
gyakorlására, automatizálására. Eközben kontrollálni kell, hogy melyik mozzanat jelent 
nehézséget, hol akad el menet közben a folyamat. Ezeknél a technikáknál figyelembe kell 
venni, hogy más kognitív képességekre általában nem generalizálódnak, ha más területen 
is hasonló módon szeretnénk eljárni, akkor újra ki kell építeni a megfelelő utat (Bred-
berg–Siegel 2001).

Jó, ha visszajelzéseinkben igyekszünk az itt és most helyzetekre koncentrálni (Sto-
we 2000), hogy tiszta lappal kezdődhessen minden ilyen alkalom, például a „ma sokkal 
ügyesebben figyeltél, mint tegnap” megfogalmazás helyett a „ma nagyon ügyesen figyeltél” 
jobb, mivel kevésbé emlékeztet a kudarcos előéletre. Arra is biztassuk a gyerekeket, hogy 
egy-egy sikeres teljesítés után fogalmazzanak meg pozitív állításokat magukról (Shelton 
et al. 1985). Az erre való tréningezés nem kevés időt vesz igénybe, a tanulási zavaros gye-
rekek az első időkben inkább a negatívumokat sorolják. Célszerű nemcsak egyedi ese-
tekben, a problémás gyerekeknél alkalmazni a technikát – ezzel is kiemelve különálló 
mivoltukat –, hanem az osztály egészében kialakítani ilyen módon az önreflektivitás ké-
pességét. 

A teljesítménymotiváció és a tanulási zavarok kapcsolata

A kutatások jelentős része foglalkozik azzal a kérdéssel, miképp hatnak a tanulási zavarok 
a teljesítménymotivációra, illetve fordítva kihatnak-e motívumaink a tanulási zavarok fej-
leszthetőségére? A kérdés első felére egyértelműen felelhetjük, hogy negatívan hatnak, 
vagyis minél kiterjedtebb a tanulási zavar, minél több iskolai kudarc éri a tanulót, annál 
inkább csökken a teljesítménymotivációja. A kérdés második felére már nehezebb választ 
adni. A két tényező kapcsolatát több kutatás vizsgálta.

Ahogy azt már korábban is olvashattuk, a tanulást meghatározó tényezők jóval az is-
kolába lépés előtt előrevetítik a majdani tanulási sikerességet. Eddig elsősorban a moz-
gásos-érzékszervi fejlődés, illetve a kognitív alapkészségek fejlesztésének fontosságát 
hangsúlyoztuk, de legalább ennyire jelentős a gyerekek motivációs és érzelmi válaszainak 
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alakulása egy-egy feladathelyzetre már az óvodában is. Ezek is előre jelezhetik a majdani 
tanulási zavarokat. Ebben az életkorban két alapvető mintázattal jellemezhetőek az óvo-
dások feladathelyzetben (Onatsu-Arvilommi–Nurmi 2000):

  funkcionális és feladatfókuszált viselkedések, amit magas elsajátítási orientáció jel-
lemez – vagyis a gyerekek szívesen vesznek részt feladatokban, gyakorlatokban, meg-
értik azokat, nem félnek tőlük és a megfelelő viselkedésrepertoárt mozgósítják a meg-
oldásához;

  diszfunkcionális, feladatkerülő mintázatok, pl. tanult tehetetlenség és énleértékelés – 
ilyenkor a gyerekek kerülik a feladathelyzeteket, jellemző reakciójuk az „én ezt nem 
tudom” érzése, esetleg kinyilatkoztatása, visszavonulás.

200 óvodást vontak be abba a longitudinális vizsgálatba (Fyrstén–Nurmi–Lyytinen 
2006), ami az óvodáskori teljesítménymotívumok és a későbbi tanulási zavarok (ebben 
az esetben a diszlexia) összefüggéseit kutatta. Az eredmények értelmében a feladatelke-
rülő mintázatot mutató gyerekek közül később szignifikánsan több gyerek kapott diszle-
xia diagnózist, mint a feladatfókuszált mintázatot mutató gyerekek. Kapcsolatot talál-
tak ugyanakkor a korai verbális készségek és a feladatelkerülő viselkedés között is. 
A gyengébb verbális teljesítmény negatívan hat a teljesítménymotívumokra és ez a ha-
tás generalizálódik mindenféle feladathelyzetre. Vagyis a kezdeti elmaradás csökkenti a 
teljesítménymotivációt, ami tovább rontja az általános teljesítményt és megerősíti a fel-
adatelkerülő viselkedést, kialakítva ezzel egy olyan káros kört, amelyet nagyon nehéz 
megszakítani.

A  tanulási nehézségekkel küzdő tanulók tanulási motívumainak iskolai vizsgálatai 
alapján három független motívum kategóriát lehet elkülöníteni (Lepola et al. 2005).

  Feladatorientáció: ez a belső (intrinzik) motivációnak felel meg, a tanulónak azt a 
késztetését jelöli, ami arra indítja, hogy megközelítse, megértse és elsajátítsa a tan-
anyagot.

  Szociális dependencia orientáció: ez a gyerek viselkedésében megjelenő tendencia, 
melynek értelmében azonnal a felnőtt vagy a kortársak segítségét kéri, amint a feladat 
megvalósítása a legkisebb nehézségekbe ütközik. A gyerek jellemzően elveszettnek 
tehetetlennek mutatkozik a feladathelyzetben.

  Énvédő orientáció: ez a gyermek azon késztetése, hogy csökkentse a motivációs vagy 
érzelmi feszültségeket az elkerülő magatartás által, illetve hogy verbális vagy nem ver-
bális jelzésekkel elégedetlenségét fejezze ki a feladattal kapcsolatban.

A  romló iskolai teljesítmény együtt jár a feladatorientáció csökkenésével és a szociális 
dependencia, illetve az énvédő orientáció erősödésével. Ez – és talán ez kevésbé egyértel-
mű összefüggés, mint az előbbi – visszafele is igaz, ha sikerül a szociális dependencia és 
énvédő motívumokat csökkenteni, az a szövegértési és matematikai fejlesztések nagyobb 
sikerességhez vezet (Vauras et al. 1999). Az olyan extrinzik motívumokra, mint az osz-



16. KORREKCIÓS LEHE TŐSÉGEK A TANUL Á SI Z AVAROK ESE TÉN n 537

tályzatra vagy egyéb büntetésre való fókuszálás felerősítik a tanulási nehézségeket, első-
sorban a hierarchikus tudásstruktúrát igénylő területeken, mint a matematika (Schultz–
Switzky 1993).

Hogyan motiváljunk ebben a nem könnyű helyzetben, milyen tanári magatartás vol-
na hatékony tanulási zavarokkal küzdő diákok esetében?

A  kutatások alapján hatékony stratégia lehet, a viselkedés-lélektantól kölcsönzött 
„zsetongazdálkodás” módszere (Carbone 2001). Ennek lényege, hogy minden helyes 
választ vagy megfelelő viselkedésformát azonnali megerősítés úgynevezett zseton követ 
(játékpénz, korong stb.) formájában. A zsetonokat különböző előnyökre vagy tevékeny-
ségi formákra be lehet cserélni (pl. zenehallgatás, extra pihenő stb.). A módszer beve-
zetésekor a feleknek először meg kell állapodniuk a fizetés, illetve a majdani beváltható 
jutalom rendszerében. Ez nem csak kisiskolában válik be, ha megtaláljuk a korosztálynak 
és az egyénnek megfelelő javadalmazást. Olyan jutalmakat alkalmazzunk, amit a gyerek 
maga is hasznosnak vagy fontosnak ítél.

Egy másik hatékony eljárás lehet, ha sikerül az énvédő orientációjú gyereknek meg-
mutatni az adott feladat relevanciáját (Bender 2008). Elsősorban középiskolában fontos, 
hogy érzékeltessük pl. az iskola befejezésének előnyeit. A tanulási zavarok esetében nagy 
a lemorzsolódás, egyes adatok szerint (Levin et al. 1985) a gyerekek 50%-a érettségi előtt 
kihull a rendszerből, elsősorban azok, akik nem rendelkeznek megfelelő szociális háló-
val (Vaughn – La Greca – Kuttler 1999, idézi Bender 2008). Ezekben az esetekben kü-
lönösen fontos, hogy rámutassunk az iskolai teljesítés olyan hosszú távú előnyeire, ami 
a tanuló számára is jelentéssel bír. Az sem hátrány, ha olyan iskolai feladathelyzetekbe 
hozzuk a gyereket, melyeknek valóban van a számára relevanciája. Teljes ellenállás esetén 
érdemes átgondolni, mennyiben fogalmaz meg esetleg jogos fenntartásokat a tanuló és 
fel tudunk-e kínálni számára alternatív feladathelyzeteket, teljesítési módokat.

A tanulók számára sok esetben már a tanári figyelem megszerzése is motiváló hatású, 
időnként ezt próbálják meg destruktív megnyilvánulásokkal elnyerni. Hasznos, ha a ta-
nár tudja csökkenteni a negatív viselkedésekre fordított figyelem (megerősítés) mennyi-
ségét és minél többször figyelemmel jutalmazni a pozitív megnyilvánulásokat. A moti-
váció felkeltését célzó tanári módszereink nem biztos, hogy minden esetben tökéletesen 
működnek, de a valódi érdeklődést és segíteni vágyást általában megérzik és méltányol-
ják a gyerekek.

A teljesítményszorongás és a tanulási zavarok kapcsolata

A fent említett jelenségek áttekintése után talán nem meglepő, hogy a tanulási zavarral 
küzdő tanulók egyik alapélménye a szorongás, ezen belül is a teljesítmény vagy tesztszo-
rongás. Ez a fajta feszültség akkor jelenik meg, amikor a szorongás egy teljesítményhely-
zet értékeléséhez kapcsolódik (Sarason–Stoops 1978). Ebben a helyzetben a tanuló fel-
készül az értékelésre és ezt az átlagosnál nyomasztóbbnak, félelemkeltőbbnek éli meg. 
Ilyenkor gyakran képtelen a feladatra fókuszálni, nem tudja felidézni az elsajátított tan-
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anyagot és szélsőséges esetben a legegyszerűbb instrukciók megértése is akadályokba üt-
közik (Suinn 1968). Ezt olyan testi tünetek kísérik, mint az émelygés, hasmenés, verejté-
kezés, kipirulás, erős szívdobogás. Teszthelyzetben bénítóan hat az egyénre, aki szeretne 
maximálisan teljesíteni, de általában nem tud önnön elvárásainak sem maradéktalanul 
megfelelni (Einat 2000, idézi Lufi–Darliuk 2005).

A tesztszorongásnak kognitív és érzelmi összetevői egyaránt vannak. A kognitív elemek 
közé tartoznak a helyzettel kapcsolatos negatív elvárások, a lehetséges hibázásra való 
összpontosítás és az elővételezett sikertelen megoldás. Az érzelmi komponenst a heves 
szorongással járó negatív emóciók, az autonóm idegrendszer gerjesztett állapota jellemzi.

A  tesztszorongást kutató vizsgálatok (Lufi–Darliuk 2005; Lufi–Okasha–Cohen 
2004) szignifikáns különbséget találtak a tanulási zavarral küzdő és nem küzdő csoportok 
tesztszorongás értékeiben. Az előbbi csoportot több teszt közbeni irreleváns gondolat 
jellemzi, illetve gyakori a rövid és hosszú távú stresszhelyzetekkel való megküzdés kép-
telensége.

A tanári segítségnyújtást sok esetben megnehezíti, hogy ezek a gyerekek gyakran szé-
gyellik problémáikat és nehezen fogadnak el segítséget szorult helyzetükben. Ennek a 
területnek a kutatása az utóbbi évtizedben kezdett erősödni (Bender 2008), ezért kevés 
olyan korrekciós módszer áll jelenleg a rendelkezésünkre, amelyek hatékonyságát vizs-
gálatokkal is alátámasztották. Néhány általános javaslatot azonban ezek tapasztalataiból 
meg lehet fogalmazni. Ennek megfelelően, segítség lehet, ha csökkentjük az idői nyomás 
alatt írott dolgozatok vagy vizsgák arányát, amikben a tanulási zavarral küzdő gyerekek 
rendre rosszabb teljesítményt nyújtanak, mint amire valójában képesek volnának. A tel-
jesítmény olyan típusú feladatokban javulhat, ahol van idő előkészülni a feladatokra, pél-
dául projektmunkák esetében vagy otthoni esszék írásánál. Ha van lehetőség technikai 
eszközök (számológép, számítógép, hibakereső, szókiegészítő szoftverek stb.) használatá-
ra, akkor azok is segíthetnek. Feladatmegoldás közben érdemes figyelni és szükség esetén 
figyelmeztetni a tanulási zavarral küzdő gyerekeket, hogy tartsák be a határidőket, java-
solni kell nekik, hogy a nagyobb időintervallumokat kisebb egységekre tagolják megfele-
lően elosztott feladatokkal. Abban is segítséget kell nyújtani a tanulónak, hogy hagyjon 
magának extra időt a megjegyzésre, az ő esetükben a „túltanulás” működőképes stratégia 
lehet (Callens–Tops–Brysbaert 2012).

Összegzésképpen elmondható, hogy a tanulási zavarok korrekciója hosszadalmas fel-
adat. Nemcsak a gyereknek fárasztó, de adott esetben próbára teszi a szülők és a tanárok 
türelmét és teljesítőképességét is. Éppen ezért fontos, hogy tanárként merjünk segítséget 
kérni ehhez a munkához. Valamint készüljünk fel arra is, hogy erőfeszítéseink nem min-
dig járnak látványos eredménnyel vagy nem akkor, amikor azt elvárnánk.
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prevenció  korrekció  másodlagos problémák  terápiás eljárások  tanulás-mód-
szertani eljárások

 n KULCSFOGALMAK

1. A  saját szaktárgyával kapcsolatosan milyen tanulás-módszertani segítséget 
tudna nyújtani tanulási zavaros tanítványainak?

2. Milyen érvekkel tudná tanárként meggyőzni az önhöz forduló bizonytalan 
szülőket, hogy tanulási zavaros gyermeküket a területspecifikus fejlesztés mel-
lett mozgásos-érzékszervi fejlesztésben is részesítsék?

3. Diszkalkuliás tanítványának milyen feladatokat tudna adni, ami segít felké-
szíteni, hogy miképp hidalja át a mindennapi életben megjelenő problémás 
helyzeteket (pl. kifizetendő összeg kiszámolása, menetrendeken való kiiga-
zodás stb.)?
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